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ungal infeksiyonlar› epidemiyolojik özelliklerine göre iki gruba ay›rabiliriz:

F

1. Toplumda görülen fungal infeksiyonlar,
2. Hastane kökenli fungal infeksiyonlar.
Bu yaz›n›n konusu, hastane kökenli (nozokomiyal) fungal infeksiyonlar›n epidemiyolojisi ve
korunmad›r. Fungal hastane infeksiyonu (FH‹)
hastaneye yat›ﬂ s›ras›nda var olmayan veya kuluçka süresi içinde bulunmayan, hastanede kalma döneminde baﬂlayan infeksiyon olarak tan›mlanabilir (1,2). Bazen fungal hastane infeksiyonu, hasta taburcu olduktan sonra da ortaya ç›kabilir.
FH‹’ler Neden Önem Kazand›?
Bu sorunun tek bir yan›t› bulunmamaktad›r.
Son y›llarda, özellikle 1990’l› y›llarda FH‹ s›kl›¤›nda art›ﬂlar oldu. “National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)” verilerine göre Amerika
Birleﬂik Devletleri (ABD) hastanelerinde 1980’li
y›llarda %0.2 olan FH‹ s›kl›¤› (her 1000 taburcu
olan olgunun 2’sinde), 1990’l› y›llarda %0.38’e
yükselmiﬂtir (3,4). FH‹’lerdeki art›ﬂ›n en önemli
sebebi, hastaneye yatan hasta toplulu¤undaki

de¤iﬂimlerdir. De¤iﬂen hasta profili ve yaﬂam süresinin uzamas› fungal infeksiyonlara duyarl›l›¤›
artt›rd›. Bu hasta gruplar› içinde;
• Kanser, immünyetmezlik ve ba¤ dokusu
hastal›¤› olan hastalar›n seyrindeki düzelme ve
yaﬂam sürelerinin uzamas›,
• Organ nakillerinin daha fazla yap›lmas›,
• Yo¤un bak›m ünitelerindeki geliﬂme ve say›ca art›ﬂ sonucu, destek tedavi alan hastalar›n
fazlalaﬂmas› f›rsatç› fungal infeksiyonlar›n görülme s›kl›¤›n› artt›rm›ﬂt›r (1-3).
Duyarl›l›¤› artan bu hasta gruplar›nda, fungal
infeksiyonlar aç›s›ndan risk oluﬂturacak faktörler
ise ﬂunlard›r;
1. Ciddi ve uzun süreli nötropeni,
2. Geniﬂ spektrumlu birden fazla antibiyoti¤in uzun süre kullan›lmas›,
3. Kortikosteroid ve sitostatik kemoterapi uygulanmas›,
4. Kal›c› kateterler (santral venöz kateter,
Swan-Ganz kateteri gibi),
5. Total parenteral beslenme,
6. Mukozal yüzeylerin kolonizasyonudur (3-5).
FH‹’ler Hangi Bölümlerde Daha S›k
Görülür?
FH‹’lerde son y›llarda görülen art›ﬂ, sadece
onkoloji servisleri ile s›n›rl› kalmam›ﬂ, kemik ili¤i ve di¤er organ transplantasyon üniteleri, kardiyak cerrahi, yan›k, travma ve yo¤un bak›m bölümlerinde de olmuﬂtur (3).
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FH‹’lerde En S›k ‹zole Edilen Etkenler
Hangileridir?
Bu infeksiyonlar›n büyük bir k›sm›n› invaziv
kandidoz oluﬂturmakta ve Candida türleri FH‹’lerin
%70-80’ine neden olmaktad›r (1,3-5). Candida türlerinden sonra en s›k rastlanan fungal etken Aspergillus türleri olmaktad›r (3). Görülme s›kl›¤› %1-2
iken, akut lösemili hastalarda %30-35 gibi oranlarda bildirilmiﬂtir (2,6,7). Bu iki cins d›ﬂ›nda FH‹ etkeni olarak izole edilen funguslar Tablo 1’de verilmiﬂtir.
FH‹’lerde Baﬂta Candida Türleri Olmak
Üzere Maya Mantarlar›n›n Yeri
Candida türleri deri ve mukozalar›n tutuldu¤u
yüzeyel infeksiyonlardan, kandidemi, artrit, osteomiyelit, endoftalmit, endokardit, miyokardit,
menenjit, peritonit gibi çok çeﬂitli invaziv infeksiyonlara sebep olabilmektedir (2). ‹nvaziv kandidoz mortaliteyi artt›rmakta ve hastanede kal›ﬂ
süresini uzatmaktad›r. Örne¤in kandidemili olgularda mortalite %40-60’a yükselmekte ve hastanede kal›ﬂ süresi ortalama 30 gün uzamaktad›r
(8-12). Postmortem araﬂt›rmalarda kandidemiye
ba¤l› ölüm oran›n›n %67-88 gibi daha yüksek
oranlara ulaﬂt›¤› rapor edilmiﬂtir (13,14).
Candida ‹nfeksiyonunun Kayna¤› Ekzojen
mi, Endojen mi Sorusuna Yan›t Aranm›ﬂt›r
Candida infeksiyonlar›n›n ço¤unlukla endojen
kaynakl› oldu¤unu bildiren yay›nlarda, Candida’n›n
özellikle a¤›z, ba¤›rsak, vajen veya deride kolonize oldu¤u gösterilmiﬂtir (4). Candida türleri ile
kolonizasyon olmas›, invaziv kandidoz geliﬂimi
için önemli bir risk faktörüdür. Ayr›ca hastalar-
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dan izole edilen Candida suﬂlar› ile kolonizasyona neden olan suﬂlar›n genetik karakterlerinin
identik oldu¤unun gösterilmesi Candida infeksiyonunun endojen kaynakl› oldu¤unu desteklemesi aç›s›ndan önemlidir (3,4).
Baz› çal›ﬂmalarda ise esas kayna¤›n ekzojen
oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (15). Bu çal›ﬂmalarda Candida türlerinin hastadan hastaya, sa¤l›k personelinden hastaya geçebilece¤i, kullan›lan t›bbi
araçlarla (kateter gibi), kontamine s›v›lar ve beslenme solüsyonlar› ile bulaﬂabilece¤i gösterilmiﬂtir (3,4). Ekzojen bulaﬂmada hasta personelinin elleri çok önemli bir araçt›r. El y›kama al›ﬂkanl›¤›n›n çok de¤iﬂken olmas› ve yeterince dikkat edilmemesi, ellerin Candida türleri ile kolonize olmas›na neden olmaktad›r (16). Ellerin Candida ile inoküle olmas›ndan sonra, bu sa¤l›k personeli etkeni en az 45 dakika elinde taﬂ›makta
ve bakt›¤› hastalara nakletmektedir (5).
Candida infeksiyonunun endojen veya ekzojen kaynakl› oldu¤unun gösterilmesi, hangi önlemlerin al›nmas›n›n gerekli oldu¤unu gösterir
(3). FH‹ etkeni olarak izole edilen Candida türüyle, endojen floradan izole edilen Candida’lar›n
veya ekzojen kaynaklardan (kontamine s›v›lar,
beslenme solüsyonlar› gibi) izole edilen Candida’lar›n benzer oldu¤unun gösterilmesi, al›nacak
önlemleri belirlemesi yönünden önemlidir (2,3).
Bunun için fenotipik ve moleküler birçok tiplendirme yöntemine baﬂvurulur (17). Bu yöntemler
Tablo 2’de gösterilmiﬂtir.
Fenotipik yöntemler zaman al›c›d›r ve pratik
yarar› tart›ﬂmal›d›r. Moleküler tiplendirme yön-

Tablo 1. Fungal Hastane ‹nfeksiyonuna Neden Olan Baz› Mantarlar.
Mayalar

Küfler

Candida albicans

Aspergillus türleri

Non-albicans Candida’lar

Fusarium türleri

Trichosporon türleri

Zygomycetes s›n›f›

Blastoschizomyces capitatus

Mucor türleri

Cryptococcus neoformans var. neoformans

Paecilomyces türleri

Rhodotorula rubra

Scedosporium prolificans

Hansenula anomala

Pseudallescheria boydii

Malassezia furfur

Acremonium türleri

Exophiala türleri

Dematiaceous (siyah pig.) mantarlar
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Tablo 2. Mantarlar›n Epidemiyolojik Tiplendirme Yöntemleri.
Fenotipik (klasik) tiplendirme;
• Biyolojik tiplendirme
• Öldürücü toksinlerle tiplendirme
• Morfolojik tiplendirme
• Serolojik tiplendirme
Moleküler tiplendirme;
1. DNA temeline dayanan yöntemler

1. Protein bazl› metodlar

• Genomik DNA’n›n restriksiyon endonükleaz analizi

• Hücresel proteinlerin PAGE analizi

• “Southern” hibridizasyon analizi

• Multilokus enzim elektroforez

• Elektroforetik karyotipleme

• “Immunoblotting fingerprinting”

temleri ise, baﬂta Candida’lar olmak üzere baﬂka
mantarlar için de kullan›lmaktad›r (2). Moleküler
tan› yöntemlerinin mantar için standardize edilmesi ile f›rsatç› fungal infeksiyonlar›n epidemiyolojisi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r (17).
FH‹’lerin büyük k›sm›ndan sorumlu olan Candida türlerinin en s›k neden oldu¤u klinik tablo
kandidemidir (3,11,13). Kandideminin kliniklere
göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda %25 cerrahi yo¤un
bak›m ünitesinde, %25 kemik ili¤i transplantasyon ünitesinde, %20 dahili yo¤un bak›m ünitesinde, %10 hematoloji/onkoloji ünitelerinde ve
geri kalan %20 de di¤er kliniklerden bildirilmiﬂtir (3,5).
FH‹’lerde Candida Türlerinin Da¤›l›m›
Nas›l Bir De¤iﬂim Göstermektedir?
Bu soruya yan›t ararken yurtd›ﬂ›nda ve ülkemizde bildirilen Candida’lar›n neden oldu¤u
FH‹’leri irdelemek gerekir.
ABD’de NNIS verilerine göre 1980’li y›llarda
hastane infeksiyonlar› içinde Candida türlerinin
oran› %2, 1986-1999 y›llar› aras›nda %5, 19901992 y›llar› aras›nda %9.9 olarak rapor edilmiﬂtir
(3,18). FH‹’ler içinde Candida’lar›n oran› %70-85
aras›nda de¤iﬂmektedir (2,3,18).
Candida türleri NNIS verilerinde 1980 y›l›nda,
hastane infeksiyonlar› içinde yedinci s›rada iken,
1990’l› y›llarda alt›nc› s›raya yükselmiﬂtir (2). Yine 1990’l› y›llarda hastane kaynakl› üriner infeksiyonlarda Candida’lar dördüncü s›radad›r (3).
NNIS verilerinde 1980-1990 y›llar› aras›nda
görülen 24.227 Candida infeksiyonunun %76’s›nda
Candida albicans etkendir (5). ABD d›ﬂ›ndaki ülkeHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2004; 8: 2

lerde de FH‹’lerde ilk s›ray› C. albicans almaktad›r
(19). Slovakya’da Ulusal Kanser Enstitüsü’nde
sekiz y›ll›k bir sürede 51 C. albicans, 32 non-albicans Candida fungemisi görülmüﬂtür (14).
Görüldü¤ü gibi yurtd›ﬂ›nda FH‹’de en s›k
Candida türleri etkendir ve en s›k C. albicans izole
edilmektedir (2,4,5). C. albicans d›ﬂ›nda izole edilen Candida’lar, C. albicans d›ﬂ› Candida’lar (non-albicans Candida’lar) olarak adland›r›lmaktad›r. Bu
grupta en s›k görülenler Candida tropicalis, Candida
parapsilosis, Candida glabrata, Candida krusei, C. lusitaniae’d›r (3).
FH‹’lerde C. albicans D›ﬂ›ndaki Di¤er
Candida’lar›n Da¤›l›m› Hakk›nda Neler
Söyleyebiliriz?
FH‹’lerin etyolojisinde C. albicans ilk s›ray›
kimselere kapt›rmad›¤›ndan, di¤er Candida’lar
aras›nda ikinci ve üçüncülük için k›yas›ya bir mücadele devam etmektedir. Bu mücadelede s›ralama ülkeden ülkeye, ﬂehirden ﬂehre, hastaneden hastaneye, hatta ayn› hastanede y›llar içinde de¤iﬂim göstermektedir (1,3-5). Yurt d›ﬂ›ndaki de¤iﬂik merkezlerdeki FH‹’lerden izole edilen
Candida türlerinin da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda C. albicans’›n en s›k izole edilen Candida türü oldu¤u görülmektedir (1-3). Yap›lan bir çal›ﬂmada ABD ve
Fransa’da hastane kökenli kandidemi etkenlerinin da¤›l›m› Tablo 3’te verilmiﬂtir (1).
Tablo 3’te verilen kandidemi etkenleri içinde
birinci s›ray› C. albicans, ikinci s›ray› C. glabrata,
üçüncü s›ray› ise C. tropicalis alm›ﬂt›r. C. albicans d›ﬂ›ndaki etkenlerin s›ras› çal›ﬂmadan çal›ﬂmaya
farkl›l›k göstermektedir (3-5).
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Tablo 3. Kandidemi Etkeni Olan Candida’lar›n Da¤›l›m›.
Türler

ABD (n= 379)

Fransa (n= 247)

C. albicans

%52

%55

C. glabrata

%20

%17.5

C. tropicalis

%11

%10.6

C. parapsilosis

%8

%9.4

C. krusei

%5

-

Di¤erleri

%4

%7

Ülkemizin verilerine göz atacak olursak,
FH‹’lerde Candida’lar›n içinde C. albicans birinci s›rada yer almaktad›r. Ülkemizde FH‹ etkeni olarak bildirilen Candida türleri ile ilgili ulaﬂabildi¤imiz veriler Tablo 4’te verilmiﬂtir.

Kandidemili olgularda ülkemizde %27.3-83.3
oran›nda C. albicans üretildi¤i görülmektedir. ‹ki
çal›ﬂma d›ﬂ›nda ilk s›rada C. albicans’› görüyoruz.
(Tablo 4). Daha sonraki s›ralar› merkezden merkeze de¤iﬂim göstermekle beraber C. tropicalis, C.
glabrata ve C. parapsilosis almaktad›r. Olgu say›s› 44
olan Do¤rumanal ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›nda C. tropicalis %63.6 ile, Kiraz ve arkadaﬂlar›n›n
çal›ﬂmalar›nda üç y›ll›k periyotta 254 etken içinde %46’l›k bir oranla C. glabrata’n›n ilk s›raya yerleﬂti¤i görülmektedir (21,22).
Sonuç olarak yurt d›ﬂ›nda ve ülkemizde
FH‹’ye neden olan Candida’lar içinde C. albicans
ço¤unlukla ilk s›rada yer almaktad›r (3,5). C. albicans d›ﬂ›ndaki Candida’lar›n s›ras› hastaneden
hastaneye, ayn› hastanede y›llar içinde de¤iﬂim
göstermektedir.

Tablo 4. Ülkemizde FH‹ Etkeni Olan Kandidemi Yapan Candida Türlerinin Da¤›l›m›.
Çal›ﬂma grubu

C. albicans

C. tropicalis

C. glabrata C. parapsilosis

C. kefyr C. krusei

Di¤er

Ermertcan ve arkadaﬂlar› (20)
‹zmir n= 60

%45

%38.3

-

%16.7

-

-

-

%27.3

%63.6

-

%6.8

-

%2.3

-

%29.5

%2.3

%46.0

%4.5

%2.7

%1.2

%10.9

%42.0

%7.0

%28.0

%16.0

-

-

%7.0

%51.4

%11.1

%23.6

-

%1.4

%5.6

%9.0

%66.7

%8.3

%13.3

%11.7

-

-

-

%42.0

%10.0

-

%32.0

-

%4.0

%12.0

%83.3

%7.4

-

%3.7

-

-

%5.2

%34.0

%11.0

%1.0

%22.0

%1.0

%15.0

%16.0

%36.7

-

-

-

-

%29.6

Do¤rumanal ve arkadaﬂlar› (21)
Erzurum n= 44
Kiraz ve arkadaﬂlar› (22)
Eskiﬂehir n= 254
Bilgili ve arkadaﬂlar› (23)
Ankara n= 43
Koç ve arkadaﬂlar› (24)
Kayseri n= 96
Bör ve arkadaﬂlar› (25)
Eskiﬂehir n= 60
Saraçl› ve arkadaﬂlar› (26)
Ankara n= 202
Saniç ve arkadaﬂlar› (27)
Samsun n= 54
Ener ve arkadaﬂlar› (28)
Bursa n= 285

Hilmio¤lu ve arkadaﬂlar› (29)
‹zmir n= 534
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C. albicans d›ﬂ›ndaki Candida’lar›n belirlenmesi
etkenin kayna¤›n› belirlemede de yard›mc› olabilir (1-3,5). Örne¤in, C. parapsilosis ellerde bulunan tür olmas›, biyomedikal aletlere (intravenöz
kateter gibi) kolay ba¤lanmas› ve total parenteral beslenme solüsyonlar›n› infekte edebilmesi
nedeniyle, ekzojen bulaﬂma potansiyeli en fazla
olan C. albicans d›ﬂ› türdür (2,4). Nadiren gastrointestinal sistemde kolonize olarak da infeksiyona
neden olabilir (4).
C. tropicalis hematolojik maligniteli olgularda,
onkoloji hastalar›nda, daha s›k infeksiyona neden olur (3). Ço¤unlukla endojen flora kaynakl›d›r. Buna karﬂ›n bir yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde parenteral beslenme solüsyonlar›na
ba¤l› bir salg›n rapor edilmiﬂtir (4).
C. glabrata solid tümörlü olgularda s›k görülür.
Solunum sistemi, genitoüriner sistem ve cerrahi
yaralarda kolonize olabilmektedir. Özellikle azol
bileﬂiklerinin profilaktik olarak kullan›ld›¤› olgularda C. glabrata flukonazole dirençli olmas› veya
direnç geliﬂtirmesi nedeniyle bask›n duruma
geçmektedir (3,4).
C. parapsilosis, C. tropicalis ve C. glabrata d›ﬂ›nda
C. krusei, C. lusitaniae, Candida gelliculosa, Candida guillermondii, Candida famata, C. kefyr türleri de FH‹ etkeni olarak izole edilen C. albicans d›ﬂ› Candida’lard›r. Candida türleri d›ﬂ›nda FH‹’lerden izole
edilen mantarlar Tablo 1’de verilmiﬂti.
Ülkemizde yap›lan çal›ﬂmalarda, Candida türleri d›ﬂ›nda FH‹ etkeni olarak izole edilen di¤er
maya türlerinin da¤›l›m› Tablo 5’te verilmiﬂtir.
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FH‹’lerde Aspergillus Türleri ve Di¤er Küf
Mantarlar›n›n Yeri Nedir?
FH‹’lerin büyük bir k›sm›n› (%70-80’ini) Candida türü maya mantarlar› oluﬂtururken, küf mantarlar›ndan Aspergillus türleri %1.3 oran›nda izole
edilmektedir (36).
Aspergillus türleri do¤ada yayg›n olarak bulunan küf mantarlar›d›r (3). Aspergillus sporlar›n›n
havada %0.1-22 oran›nda bulundu¤u gösterilmiﬂtir. Sporlar hem iç hem de d›ﬂ havada bulunur
(7). Ayr›ca toprak, bozulmuﬂ bitki materyalleri,
kuru otlar, ev tozlar›, hal›lar, kilimler, inﬂaat materyali, havaland›rma sistemleri, süs bitkileri, çiçek düzenlemeleri, baz› besinler ve su Aspergillus
sporlar›n›n bulaﬂmas› için kaynak olabilir (1-3).
Aspergillus türlerinin virülanslar›n›n düﬂük olmas› nedeniyle sa¤l›kl› kiﬂilerde hastal›k oluﬂturmas› çok zordur. Sa¤l›kl› bireylerde Aspergillus
antijenlerine karﬂ› geliﬂen allerjik tablolara s›k
rastlan›r (1,2). Allerjik bronkopulmoner aspergilloz, allerjik aspergilloz sinüziti bunlar›n baﬂ›nda
gelir. Ayr›ca d›ﬂ kulak yolu, paranazal sinüsler ve
endobronﬂiyal a¤açta saprofitik kolonizasyonlar
yapabilir (2). Bu durum Candida infeksiyonunda
oldu¤u gibi, aspergillozda da etkenin ekzojen
veya endojen kaynakl› olabilece¤ini düﬂündürmektedir (3,36).
Aspergillus Türleri Hangi Hasta
Gruplar›nda A¤›r Klinik Tablolara
Neden Olur?
Aspergillus türlerinin neden oldu¤u invaziv infeksiyonlar, daha çok hastanede yatan immün-

Tablo 5. Ülkemizde FH‹ Etkeni Olarak Soyutlanan Candida D›ﬂ›ndaki Maya Türleri.
Tür

Yüzde

Kaynak

Trichosporon türleri

4.6

Yücesoy ve arkadaﬂlar› (30)

Trichosporon beigelii

0.4

Kiraz ve arkadaﬂlar› (31)

Trichosporon beigelii

1 olgu

De¤irmenci ve arkadaﬂlar› (32)

Trichosporon asteroides

1 olgu

Kuﬂtimur ve arkadaﬂlar› (33)

Trichosporon mucoides

3 olgu

Gökahmeto¤lu ve arkadaﬂlar› (34)

Rhodotorula türleri

2.8

Koç ve arkadaﬂlar› (35)

Rhodotorula rubra

1.0

Saraçl› ve arkadaﬂlar› (26)

Geotrichum candidum

0.4

Kiraz ve arkadaﬂlar› (31)

Cryptococcus neoformans

1.4

Koç ve arkadaﬂlar› (35)
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yetmezli¤i olan olgularda görülür (2). Özellikle
akut lösemili olgularda geliﬂen yayg›n invaziv
fungal infeksiyonlar›n %30-35’inde Aspergillus türleri etkendir (7). Bu yüksek izolasyon oran› tüm
FH‹ göz önüne al›nd›¤›nda %1-2’ye düﬂmektedir
(3,36). Bununla beraber ameliyathane, yo¤un bak›m, yenido¤an üniteleri, yan›k üniteleri gibi riskli hastalar›n bulundu¤u bölgelerin havaland›rma
sistemleri iyi çal›ﬂmad›¤› veya tozlu toprakl› inﬂaat alanlar›n›n bulundu¤u durumlarda küçük epidemiler yapabilece¤i unutulmamal›d›r (37).
Hangi Aspergillus Türleri FH‹ Etkeni Olarak
‹zole Edilmektedir?
Aspergillus fumigatus ve Aspergillus flavus en s›k
hastane infeksiyonuna neden olan Aspergillus türlerinin baﬂ›nda gelmektedir (3,36). Aspergillus terreus ve Aspergillus niger gibi di¤er türler de etken
olarak saptanmaktad›r (2).
Aspergillus Türleri Hangi Yollarla
Bulaﬂmaktad›r?
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Tablo 6. Aspergillus Türleri D›ﬂ›nda FH‹’ye Neden
Olan Küf Mantarlar›.
Fusarium türleri
Pseudallescheria boydii
Mucor
Scedosporium prolificans
Paecilomyces lilacinus
Acremonium türleri
Dematiaceous mantarlar
Trichoderma langibrachiatum

minde olup, antifungal tedaviye yan›t vermeyen,
yüksek mortalite ile seyreden FH‹’lerdir (1,3).
Ülkemizde FH‹’ye neden olan küf mantarlar›n›n da¤›l›m›n› gösteren baz› bulgular Tablo 7’de
verilmiﬂtir.

Aspergillus türleri toprak, su, organik materyal
ve çürüyen bitkilerde bol miktarda bulunur.
Hastanelerde hava, toz ve yüzeylerden izole
edilebilir. ‹nfeksiyon esas olarak etkenin hava
yoluyla al›nmas› ile oluﬂur (36,38). Hastanede ya
da yak›n›nda inﬂaat yap›lmas› ile epidemiler geliﬂti¤i rapor edilmiﬂtir (38). Epidemiler genellikle inﬂaat kontamine yal›t›m malzemeleri, hava
filtreleri ve hal›lardan kaynaklan›r. Bunun d›ﬂ›nda yabanc› cisimler, bandajlar ve kateterlerle de
aspergilloz geliﬂebilir (3,36,38).

Tablo 7’de görüldü¤ü gibi ülkemizde FH‹ olarak en fazla izole edilen küf mantar› Aspergillus
türleridir.

Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanm›ﬂ olgularda, düﬂük virülansl› küf mantarlar› ile geliﬂen FH‹’leri rapor edilmektedir (2,36). Aspergillus türleri d›ﬂ›nda
FH‹’ye neden olabilen küf mantarlar› Tablo 6’da
verilmiﬂtir.

Candida kaynakl› FH‹’lerin büyük bir k›sm›nda, endojen florada kolonize olan suﬂlar sorumludur (4). Altta yatan hastal›klar (AIDS, nötropeni, kronik granülomatöz hastal›klar, ketoasidozdaki diabetus mellitus gibi), yo¤un bak›m, yan›k
ünitesinde bulunmak, immünsüpresif tedavi almak, geniﬂ spektrumlu çoklu antibiyotik kullanmak Candida’lar›n endojen kolonizasyonunu, invazyonunu ve FH‹ oluﬂumunu kolaylaﬂt›r›r (3-5,
19,38,45-47).

Baz› merkezlerde Aspergillus’tan sonra ikinci
s›kl›kta izole edilen küf mantarlar› Fusarium türleridir (36). Fusarium türleri özellikle steroid tedavisi alan ve nötropenisi olan olgularda invaziv infeksiyona neden olmaktad›r (1). Fusarium oxysporum, Fusarium moniliformes ve Fusarium solani en
yayg›n türlerdir (1,3). Fusarium türleri de inhalasyon veya ciltten temasla al›nmaktad›r. Postoperatif endoftalmit, peritonit etkeni olarak izole
edilebilir (3).
Özellikle hematolojik maligniteli hastalarda
yay›lma e¤ilimi gösteren Mucorales türü mantarlar
(Mucor, Absidia, Rhizopus), s›kl›kla akci¤er, böbrek
veya rinoserebral tutuluma neden olur (3,36). Bu
grup mantarlar kan damarlar›na yerleﬂme e¤ili164

FH‹’lerden Korunmak Mümkün müdür ?
Bu sorunun yan›t› maalesef tamam›yla evet
de¤il. Çünkü hem maya mantarlar› (baﬂta Candida türleri) hem de küf mantarlar› (baﬂta Aspergillus
türleri) endojen florada kolonize olabilmekte ve
endojen kaynakl› FH‹’ye neden olabilmektedir
(3-5,45-47).

Altta yatan hastal›klarla mücadele, immünsüpresif tedavi süresinin k›salt›lmas›, yo¤un bak›m-yan›k ünitelerinde bak›m›n düzenlenmesi
ve do¤ru antibiyotik kullan›m›n›n sa¤lanmas›,
koruyucu önlemler aç›s›ndan ilk basama¤› oluﬂturur (3-5,19).
Seçilmiﬂ hasta gruplar›nda (kemik ili¤i
transplantasyonu yap›lanlar, hematolojik malignite gibi) flukonazol profilaksisinin etkili oldu¤unu bildiren yay›nlar vard›r (48,49).
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Tablo 7. Ülkemizde FH‹’ye Neden Olan Küf Mantarlar›n›n Da¤›l›m› ‹le ‹lgili Bulgular.
Tür

Yüzde-olgu

Çal›ﬂma grubu

Aspergillus türleri

17.4

A¤›rbaﬂl› ve arkadaﬂlar› (39)

Aspergillus türleri

3.8

Timurkaynak ve arkadaﬂlar› (40)

Aspergillus fumigatus

1 olgu

Yalç›n ve arkadaﬂlar› (41)

Acremonium türleri

2 olgu

A¤›rbaﬂl› ve arkadaﬂlar› (42)

Acremonium cinsi

1 olgu

Yalç›n ve arkadaﬂlar› (41)

Mucor

2 olgu

Üzüm ve arkadaﬂlar› (43)

Acremonium türü

1 olgu

Hilmio¤lu ve arkadaﬂlar› (44)

Buna karﬂ›n flukonazol profilaksisi sonras› dirençli Candida suﬂlar› ile FH‹ geliﬂebilece¤i gösterildi¤inden profilaksinin yeri tart›ﬂmal›d›r (50).
Ekzojen kaynakl› Candida bulaﬂmas›nda beslenme solüsyonlar›, kontamine anestezik ajanlar,
nemlendiricilerin rol oynad›¤› bildirilirken, en
önemli bulaﬂ kayna¤›n›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n elleri oldu¤u gösterilmiﬂ olup bu aﬂamada en önemli
korunma yöntemi ise EL YIKAMADIR (3-5,16,19).
Aspergillus türlerinin bulaﬂ›nda da endojen kolonizasyon önemli bir yer tutmaktad›r (3,36).
Al›nmas› gereken önlemler riskli hastalara yönelik olmal›d›r (3). Aspergillus türlerinin toprak, bozulmuﬂ bitki materyali, kuru otlar, hal›lar, kilimler, inﬂaat materyali, havaland›rma sistemleri,
süs bitkileri, baz› besinlerde bulunmalar› nedeniyle ekzojen bulaﬂ da görülmektedir (1-3,51).
Bunlara yönelik k›s›tlamalar ve önlemler al›nmal›d›r (3,36). Aspergillus infeksiyonunu önlemede
antifungal profilaksinin yeri tart›ﬂmal›d›r (2).
T›bbi teknolojideki ilerlemelere karﬂ›n, yo¤un bak›m ﬂartlar›nda tedavi gören hasta say›s›n›n ve çeﬂitlili¤inin artmas›, yaﬂam süresinin uzamas›, immün sistemi bask›layan ilaçlar›n daha
yo¤un ve uzun süre kullan›lmas›, geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin rasyonel olmayan kullan›m› FH‹’lerin önümüzdeki y›llarda önemli morbidite ve mortalite nedeni olmaya devam edece¤ini göstermektedir.
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