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antarlar baz› yap›lar›n›n gözle görülür büyüklükte olmas› nedeniyle ilk fark edilen
patojenler aras›ndad›r. Ancak insanlarda morbidite ve mortaliteye yol açan hastal›klar› düﬂük
virulanslar› dolay›s›yla nadir oluﬂtururlar ve bu
nedenle uzunca süre ilgiden uzak kalm›ﬂlard›r.
Son y›llarda modern t›ptaki geliﬂmelere paralel
olarak riskli hastalar›n yaﬂam süreleri uzam›ﬂ,
hastanelerde takip edilen hastalarda f›rsatç› patojenler sorunlar yaratmaya baﬂlam›ﬂ ve bunlar
aras›nda da mantarlar, Staphylococcus epidermidis’ten sonra görülme s›kl›¤›nda art›ﬂ›n en fazla
oldu¤u grubu oluﬂturmuﬂtur (1). Dolay›s›yla
mantar hastal›klar›n›n klinik verileri ile laboratuvar bulgular›n›n art›k çok iyi bilinmesi ve laboratuvar sonuçlar›n›n yorumlanmas›nda do¤ru yaklaﬂ›mlar›n yap›lmas› tedavi gecikmelerini ya da
gereksiz tedavi programlar›n› önleyecektir. Bu
derlemenin amac› da etkeni göstermeye yönelik
laboratuvar verilerinin klinik anlaml›l›¤›n› ve
mantar infeksiyonlar› tan›s›na katk›s›n› tart›ﬂmakt›r.

M

Riskli hastalar denildi¤i zaman, primer hastal›k yönünden çeﬂitli disiplinlerde takip edilebi-

len (hematoloji-onkoloji servisleri, yenido¤an
üniteleri, reanimasyon ve çeﬂitli yo¤un bak›mlar,
yan›k ve travma üniteleri gibi) çok farkl› gruplar
olabilir; ancak ortak olarak bunlarda baz› uygunsuz koﬂullar bulunmaktad›r. Bunlar Tablo 1’de
görüldü¤ü ﬂekilde s›ralanabilir (2). Uygunsuz koﬂullar›n ciddiyetinin artmas› ve bir hastada birden fazla koﬂulun bulunmas› mantar infeksiyonu
yönünden riski yükseltmektedir.
Hastanelerde en s›k karﬂ›laﬂ›lan f›rsatç› mikoz
etkenleri; maya grubu mantarlardan Candida türleri ve küf grubu mantarlardan Aspergillus türleridir. Bununla beraber risk alt›ndaki hastalarda
her mantar türünün etken olabilece¤i düﬂünülerek yorumlarda dikkatli olmak gerekir. Son y›llarda Fusarium, Trichosporon, Cryptococcus, Pseudallescheria, Malassezia, Blastoschizomyces gibi birçok mantar›n etken oldu¤u olgular bildirilmektedir (3).
KAND‹DOZLAR
Candida türlerinin oluﬂturdu¤u mikozlard›r.
Candida türlerinin hiçbir organ ya da dokuya özel
afinitesi yoktur, f›rsat buldu¤unda her çeﬂit mikoz oluﬂturabilir. Tablo 2’de en s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z yüzeyel ve derin kandidozlar k›saca özetlenmiﬂtir. Tablo 2’de görülen yüzeyel kandidozlardan sadece orofaringeal infeksiyonlar›n hastane
infeksiyonlar› karakteri olabilir ve özellikle uzun
süre yatan çoklu antibiyotik kullanan hastalarda
orofaringeal mukozada geliﬂebilir. Hastan›n a¤z›nda yanma, a¤r›, yemek yemede güçlük gibi
subjektif ﬂikayetlerinin yan›s›ra, tipik objektif fizik muayene bulgular› da vard›r. Ancak bazen
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Tablo 1. Mantar ‹nfeksiyonlar› ‹çin Uygunsuz Koﬂullar.
• > 14 gün antibakteri tedavisi almas› (Kolonizasyonlar›n artmas›na neden olmaktad›r)
• Mukozalarda harabiyetin olmas› (‹nvazyonu kolaylaﬂt›rmaktad›r)
• Hastalarda damar içi kateterlerin bulunmas› (Giriﬂ kap›s› oluﬂturmaktad›r)
• Hastalarda üriner kateterlerin bulunmas› (Giriﬂ kap›s› oluﬂturmaktad›r)
• Parenteral beslenme (Giriﬂ kap›s› oluﬂturmaktad›r)
• ‹mmün bask›lay›c› tedavi (Nötropeni ve nötrofil fonksiyon bozuklu¤una yol açmaktad›r)
• Kortikosteroid kullan›m› (Monosit-makrofaj fonksiyon bozuklu¤una yol açmaktad›r)

Tablo 2. Yüzeyel ve Derin Kandidozlar.
Yüzeyel kandidozlar
Kutanöz infeksiyonlar: Kötü hijyen koﬂullar›nda, nemli k›vr›m yerlerinde geliﬂen makülo eritematöz lezyonlarla
karakterize infeksiyonlard›r.
Kronik mukokutanöz infeksiyonlar: Genellikle çocukluk ça¤›nda baﬂlayan otozomal resesif geçiﬂli poliendokrinopati ile seyreden bir hastal›kt›r.
Onikomikoz: Daha çok paroniﬂya ile beraber seyreder.
Orofaringeal infeksiyonlar: Yenido¤an ve bebeklerde pamukçuk ad› verilen bu basit tablo AIDS pandemisinden
sonra h›zla önem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Vulvovajinitler: Do¤urganl›k ça¤›ndaki kad›nlar›n yaklaﬂ›k 1/3’ünün hayat›n›n bir döneminde yakaland›¤› rahats›zl›k verici bir tablodur.
Göz ve kulak infeksiyonlar›: Genellikle topikal antibiyotik veya kortikosteroid kullan›m›ndan sonra nadiren geliﬂen infeksiyonlard›r.
Derin kandidozlar
Lokal inokülasyon: Özefajit, G‹S kandidozu, üriner sistem kandidozu, peritonit, artrit gibi lokal kalm›ﬂ tablolard›r. Genellikle bu bölgelere uygulanm›ﬂ enjeksiyon, kateter, cerrahi gibi iatrojenik giriﬂimler bulunmaktad›r.
Hematojen yay›l›ml› infeksiyon: Fokal odaklardan kana kar›ﬂarak uzak organlar›n tutuldu¤u yayg›n infeksiyonlard›r. Karaci¤er, böbrek, dalak, beyin, kalp, kemikler ve cilt en fazla tutulan bölgelerdir. Akut ve kronik olmak
üzere iki formda görülür. Kronik olana “hepatosplenik kandidoz” da denir.

ayn› hasta gruplar›nda herpes simpleks virüs
(HSV) I’de benzer yak›nmalara ve objektif bulgulara sebep olabilir. En iyi ay›rma yolu direkt mikroskopik inceleme ile tipik maya sporlar›n›n ve
hiflerinin görülmesidir. Candida türleri orofaringeal florada %2-69 oran›nda bulunabildi¤inden kültürün yeri hemen hemen hiç yoktur (4). Genellikle yüksek riskli hastalarda tür belirlemek istendi¤inde, orofaringeal kaz›nt› örnekleri Sabouraud dextrose agar (SDA)’a ekilir ve 24-48 saatte tipik maya kolonileri oluﬂur.
Derin kandidozlarda, en önemli problem tan›da karakteristik olan lezyonlar›n basit fizik mu130

ayene ile ulaﬂ›lamayacak organ ve dokularda olmas›d›r. Dolay›s›yla tan› için yard›mc› endoskopik ve görüntüleme yöntemlerine ve bunlara
destek mikrobiyolojik incelemelere gerek vard›r. Bu infeksiyonlardan bir k›sm› komﬂuluk veya
travmatik ya da iatrojenik yolla geliﬂmiﬂ lokal infeksiyonlard›r. Bir k›sm› ise hematojen yolla geliﬂmiﬂ yayg›n infeksiyonlard›r (Tablo 2).
Orofarinksin alt k›sm›nda geliﬂmiﬂ gastrointestinal sistem kandidozlar›nda; desendan yolla
direkt inokülasyon sonucu geliﬂmiﬂ bronkopnömonilerde; ço¤unlukla üriner kateter arac›l›¤›yla
geliﬂmiﬂ üriner sistem kandidozlar›nda d›ﬂk›,
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balgam ve idrar kültürlerindeki üremelerin kolonizasyon ve kontaminasyon olma olas›l›¤›n›n
yüksekli¤i nedeniyle anlamlar› çok düﬂüktür. Ancak endoskopik olarak tipik lezyonlar›n görülmesi ve endoskopi esnas›nda al›nan örneklerde
histopatolojik olarak invazyonun, ekim yoluyla
da üremenin gösterilmesi “gerçek tan›ya” götürür. Oysa riskli hastalarda endoskopik incelemelerin çok zor oldu¤u düﬂünülürse, bu hastalar›n
örneklerinin %10-30’luk KOH ile taze olarak incelenmesi ve yalanc› hif yap›lar›yla beraber konak
inflamatuvar yan›t›n saptanmas› klinik bulgular›
da olan hastalarda “yüksek olas›l›kta tan›y›”
oluﬂturur (4,5). Hematojen yay›l›m ve hematojen
yay›l›m sonunda mortalite riskinin yüksek oldu¤u hastalarda yüksek olas›l›ktaki tan›yla tedavi
planlamas› yap›lmaktad›r. Ancak kolonizasyonkontaminasyon ihtimali yüksek olan olgularda,
kemik ili¤i al›c›lar› hariç profilaktik kemoterapinin yarar› yoktur. Aksine mantar floras›n› bozarak
daha büyük problemlerin do¤mas›na neden olabilir.

ﬁekil 1, 1998 y›l›nda Anabilim Dal›m›z Mikoloji Laboratuvar›’nda iﬂleme al›nan örneklerdeki
Candida üreme say›s›n› ve da¤›l›m›n› göstermektedir. Kan ve steril vücut s›v›lar›ndaki %15 civar›nda olan üremeler bir tarafa ayr›lacak olursa,
üremelerin büyük bir k›sm› yo¤un kolonizasyon
ve kontaminasyonun yaﬂand›¤› örneklerde olmuﬂtur. Bu da bize klinik laboratuvarlar›n yorumda karﬂ›laﬂt›klar› zorlu¤u aç›k olarak göstermekte ve mikoz tan›s›nda klinik-laboratuvar iﬂbirli¤inin önemini bir kez daha vurgulamaktad›r.
Bilindi¤i gibi, kelime anlam› ile “kandidemi”
kanda Candida türlerinin bulunmas› demektir ve
en önemli özelli¤i hematojen yay›l›ml› derin
kandidozun tan›s›nda bir gösterge olmas›d›r. Ancak derin kandidozlarda her zaman kandidemi
geliﬂmedi¤i gibi, her kandidemi olgusu da yayg›n bir kandidozla sonlanmaz ve “geçici kandidemi-benign kandidemi” kavram› özellikle hastadan al›nan kan örneklerinden yaln›z birinde
üreme oldu¤u zaman düﬂünülebilir (6). Bu durumda nötropenik hastalar hariç zaman zaman
gereksiz yere çok toksik olan amfoterisin B tedavisi uygulanabilir (7). Özel durumlar› nedeniyle
nötropenik hastalarda ise kandidemi sonucu
%80’e varan yay›l›m olabilece¤inden her koﬂulda
tedavi uygulanmal›d›r (7). Ancak kandidemi geliﬂen olgular›n büyük bir k›sm›n› travma, yan›k ya
da büyük cerrahi operasyon geçirmiﬂ, çok say›da
antibiyotik kullanan, intravenöz (IV) ya da arteryel kateterli yo¤un bak›m, prematüre ve yenido¤an ünitelerindeki hastalar oluﬂturmaktad›r. Bu
hasta gruplar›ndaki kandidemilerde ise yay›l›m
riski kesin olarak bilinmemekte ve “olas› derin
kandidozlardan” bahsedilmektedir (6). Üremenin anlaml›l›¤›na ancak Tablo 3’de belirtilen di-

Abdominal ve kafa travmalar›; çeﬂitli ﬂantlar,
periton diyalizleri, tedavi amaçl› eklem içine yap›lan enjeksiyonlar gibi durumlarda lokal olarak
kandidozlar geliﬂebilir. Bu koﬂullarda yerine göre al›nan steril vücut s›v›lar›nda (BOS, periton s›v›s›, eklem s›v›s› gibi) ekim sonucu üremelerin
olmas› yukar›daki örneklerden farkl› olarak direkt mikroskopi negatif bile olsa anlaml› kabul
edilir. Bunlar lokal infeksiyonlar olup mortalite
riski çok yüksek de¤ildir. Ancak bahsedilen durumlar›n olmad›¤› koﬂullarda steril vücut s›v›lar›ndaki üremeler, hematojen yay›l›m sonucu organ tutulumunu ve mortalite aç›s›ndan kötü
prognozu gösterir.

TOPLAM
814

ASYÖ*
199 (%24)

‹DRAR
174 (%21)

KAN ve SVS*
119 (%15)

GA‹TA
100 (%12)

A⁄IZ-BO⁄AZ
78 (%10)

D‹⁄ERLER‹
144 (%18)

ASYÖ: Alt solunum yolu örnekleri, SVS: Steril vücut s›v›lar›.
ﬁekil 1. 1998 Y›l›nda Hasta Örneklerinde Üreyen Candida Türlerinin Da¤›l›m›.
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Tablo 3. Kandidemi Olgular›nda Aranmas› Gereken Klinik ve Laboratuvar Di¤er Veriler.
Klinik bulgular

• Sepsisin nonspesifik bulgular› (Ateﬂ, hipotansiyon, vb.)
• Papüler deri lezyonlar›
• Miyalji
• Retinal lezyonlar
• Bilgisayarl› tomografi ya da ultrasonografi ile belirlenmiﬂ multipl hepatik
lezyonlar

Mikrobiyolojik bulgular

• Pozitif kültür say›s›n›n > 2 fazla olmas›
• Derin doku kültürlerinde üreme olmas›
• Steril vücut s›v›lar›nda üreme olmas›

Di¤er laboratuvar bulgular›

Lökosit say›s›n›n artmas› ve çomak formasyonunun görülmesi

Radyoloji

Fokal odaklar›n belirlenmesi amac›yla özellikle osteomiyelit geliﬂen
olgularda de¤erlidir.

Özel testler

Candida antijeni, antikoru ve metabolitlerini tarayan özel testler olup,
tan› de¤erleri kesin de¤ildir.

¤er klinik ve laboratuvar verilerinin varl›¤›nda
karar verilir ve tedavi ﬂekli belirlenebilir. Kandidemiyle beraber tablodaki kriterlerden herhangi birinin varl›¤›nda üreme anlaml› kabul edilmeli, yayg›n kandidozda mortalitenin %30-50 civar›nda oldu¤u unutulmamal›d›r.
ASPERG‹LLOZ
Do¤ada yayg›n olarak bulunan Aspergillus türlerine karﬂ› geliﬂebilen ve tan›da genellikle mikroskopik olarak mantar elemanlar›n› gösteremedi¤imiz ve etken mantarlar› üretemedi¤imiz allerjik hastal›klar bir tarafa b›rak›l›rsa, iki önemli
klinik tablo karﬂ›m›za ç›kar. Bunlar;
• Aspergilloma ve
• ‹nvaziv aspergillozdur (4).
Aspergillomalar; sinüsler, iyileﬂmiﬂ tüberküloz ve apse boﬂluklar›n›n Aspergillus türleri ile istila edilmesi sonucu geliﬂen klinik antite olup,
zaman zaman oluﬂturabildi¤i masif kanamalar ve
tümöral kitleler ile benzerli¤i d›ﬂ›nda mortaliteye sebep olan bir tablo de¤ildir. Sistemik antifungal tedavi genellikle kapal› olan bölgeye ulaﬂamad›¤›ndan etkili olmay›p, ço¤u olguda tam
iyileﬂme cerrahi müdahale ile kazan›l›r. ‹nvaziv
aspergilloz ise immünkompromize hastalarda
gördü¤ümüz mortalitesi oldukça yüksek (%80),
çabuk tan› ve tedavisi gereken klinik bir tablodur. Tedavide yüksek doz antifungal ilaçlara erken baﬂlamak çok önemli olup, hayat kurtar›c›d›r.
132

Baﬂta da söylendi¤i gibi Aspergillus türlerine
do¤ada yayg›n olarak rastlan›r ve en önemli bulaﬂ yolu inhalasyon oldu¤undan, klinik tablolar
daha çok akci¤erleri ilgilendirir. Bunun d›ﬂ›nda,
literatürde gördü¤ümüz gibi, risk alt›ndaki hastalarda lokal inokülasyon ile geliﬂmiﬂ invaziv infeksiyonlarla her doku ve organda karﬂ›laﬂabiliriz (8). Çok say›da Aspergillus türleri olmakla beraber, klinik tablolardan en fazla sorumlu olan türler; A. fumigatus, A. flavus, A. niger ve A. terreus’dur.
En önemli ve öldürücü tablo olan invaziv aspergillozlar, spesifik belirti ve bulgu veren hastal›klar de¤ildir. Bunun ötesinde klinik örneklerden üretilmeleri de tan›da yard›mc› olmay›p, klinik örneklerdeki üremelerde dört çeﬂit olas›l›k
sözkonusudur (9). Bunlar;
• Kontaminasyon,
• Saprofitik kolonizasyon,
• Aspergilloma,
• ‹nvaziv infeksiyonlar.
ﬂeklinde s›ralanabilir. Burada kastedilen kontaminasyonlar, kandidozlardan farkl› olarak genellikle besiyeri kontaminasyonlar›d›r. Küf mantarlar› için inceleme yaparken besiyerlerinin daha
uzun süreli inkübasyonda tutulmas› bu tür kontaminasyonlar› kaç›n›lmaz yaparken, di¤erlerinden en iyi ayr›m, direkt mikroskopik incelemenin negatif olmas› ve genellikle birden fazla kul-
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Tablo 4. Olgular›n De¤erlendirilmesinde Puanlama Sistemi.
• Semptomlarda > %50 pozitiflik olmas›

1 puan

• Radyolojik bulgular

1 puan (Nonspesifik)
2 puan (Spesifik)

• Etkili antifungal tedavi

1 puan

• > 5 gün yan›ts›z antibiyotik tedavisi

1 puan

• Baﬂka etyolojinin olmamas›

1 puan

• ‹mmünsüpresyon ve nötropeni

1 puan (Orta, < 1000/mm3)
2 puan (Ciddi, < 100/mm3)

lan›lan besiyerlerinden sadece baz›lar›nda üremelerin olmas› ile kesinleﬂir. Laboratuvar çal›ﬂanlar› bunlar› ço¤unlukla rapor etmezler. Özellikle nemli, tozlu, rutubetli ortamlarda yaﬂayan
kiﬂilerde bronﬂlarda ve sinüslerde saprofitik kolonizasyon karﬂ›laﬂ›labilecek di¤er bir durumdur
ve gerek direkt mikroskopinin pozitif olmas›, gerekse üremeler sorun yaratmakta ve laboratuvar
personeli için kesin yorum yapmak güçleﬂmektedir. Ay›r›c› tan›da en önemli kriter klinik örneklerin direkt mikroskopik incelemesinde kolonizasyonda konak inflamatuvar yan›t›n belirgin olmamas›d›r. Ancak kesin olmad›¤›ndan saprofitik
kolonizasyonlar rapor edilir ve yorum klinisyene
b›rak›l›r. Aspergilloma ve invaziv infeksiyonlar
söylendi¤i gibi direkt mikroskopi ve üremelerle
kesin tan›s› olmayan tablolar olmakla beraber,
risk faktörleri olan hastalarda sebat eden üremeler, klinik bulgularla beraber muhtemel tan›y› oldukça destekler (9). Tablo 4’de olgular›n de¤erlendirilmesinde kolayl›k sa¤layabilecek bir puanlama sistemi ve Tablo 5’de ise bu puanlamaya
dayan›larak yap›lm›ﬂ tan›mlamalar görülmektedir (9). Klinik ve radyolojik verilere göre hastalar›n alabilecekleri maksimum puan sekiz olmaktad›r. Hastan›n ald›¤› toplam puan›n maksimum
puana oranlanmas› ile elde edilen aral›klar Tablo 5’de de görüldü¤ü gibi “kolonizasyondan yüksek olas›l›ktaki hastal›¤a” kadar de¤iﬂik ﬂekilde
ifade edilebilir. Ancak kesin tan› biyopsi örneklerinden yap›lan histopatolojik incelemede damar invazyonlar›n›n gösterilmesi ve etkenin üretilmesi ile konur. Histopatolojik inceleme, etken
mantar›n ismini belirlemede yeterli de¤ildir.
Günümüzde, yukar›da da belirtildi¤i gibi birçok
küf mantar› etken olabilmekte, bunlar›n histopatolojik görünümleri birbirine çok benzemektedir
(10,11). Bu nedenle biyopsi örneklerinin ekilmeHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 3

Tablo 5. Puanlamaya Göre Oluﬂan Tan›mlamalar.
• < 0.3

Kolonize hastalar

• > 0.3 - < 0.5

Tan›mlanamayanlar

• > 0.5

Olas›l›kla aspergilloz

• > 0.75

Yüksek olas›l›kta aspergilloz

si tür ayr›m›n› sa¤lamak aç›s›ndan önemlidir. Baz› türlerin (Pseudallescheria gibi), invaziv aspergillozda yayg›n olarak kulland›¤›m›z amfoterisin
B’ye dirençli oldu¤u düﬂünülürse tedavinin
planlanmas›nda etkenin tiplendirilmesi gerekebilir.
Sonuçta mikozlar›n tan›s› birçok disiplinin
(hastay› takip eden klinik, radyoloji, patoloji ve
mikrobiyoloji) beraber olarak çal›ﬂmas›n› gerektiren bir durumdur. Halen belli koﬂullarda standarda oturmuﬂ tan› kriterleri yoktur. Bu nedenle
her hasta ayr› bir olgudur ve tan› ve tedavide yüz
güldürücü sonuçlar almak için multidisipliner
yaklaﬂ›m koﬂuldur.
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