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Fungal ‹nfeksiyon Etkenlerinin
Laboratuvar Tan›s›
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tan› yöntemleri aﬂa¤›daki ﬂekilde incelenebilir:
1. Hasta örneklerinin mikroskobik incelenmesi ve bu örneklerden etkenin üretilmesi,
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antarlar son y›llarda giderek önem kazanmaya baﬂlayan mikroorganizmalard›r. Do¤ada
çok say›da mantar türü bulunmakla beraber (yaklaﬂ›k 100.000-150.000), çok az› (150-200) insanlarda hastal›k oluﬂturur (1). Bununla beraber; maligniteli hastalara uygulanan agresif kemoterapötik
yaklaﬂ›mlar, yo¤un bak›m hastalar›na uygulanan
ileri yaﬂam destekleri ve organ nakillerindeki baﬂar›lar hastalar›n yaﬂam sürelerini uzatmakta ve
mantar infeksiyonlar› aç›s›ndan risk alt›nda olan
bu hastalar›n örneklerinde, farkl› türlerle de karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Bu nedenle, hasta örneklerinde
üreyen (besiyeri kontaminasyonu olmamas›na
dikkat edilmelidir) her tür mantar›n tan›mlanmas›
gerekir. Ancak mantarlar›n tan›mlanmas›nda morfolojik özelliklerin ön planda olmas›, mikoloji ile
u¤raﬂacak kiﬂilerde deneyimi gerektirir (2).

M

Fungal infeksiyon etkenlerinin laboratuvar
tan›s›nda çeﬂitli yöntemler kullan›labilir. Laboratuvar çal›ﬂan›n›n en do¤ru, en ucuz ve en k›sa sürede sonuçlanacak yöntemi hastan›n örne¤ine
ve ön tan›ya göre seçmesi gerekir. Laboratuvar

2. Hastada ﬂüphelenilen fungal infeksiyona
karﬂ› geliﬂmiﬂ spesifik immün yan›t›n gösterilmesi,
3. Hasta örneklerinde etkenin antijenik yap›s›n›n gösterilmesi,
4. Hasta örneklerinde etkenin metabolitlerinin ve yap›sal komponentlerinin gösterilmesi,
5. Hasta örneklerinde etkenin spesifik nükleik asitlerinin gösterilmesi.
1. HASTA ÖRNEKLER‹N‹N M‹KROSKOB‹K
‹NCELENMES‹ ve BU ÖRNEKLERDEN
ETKEN‹N ÜRET‹LMES‹
Hasta Örneklerinin Toplanmas› ve ‹ﬂlenmesi
Baﬂar›l› sonuç al›nabilmesi için hasta örneklerini almak, laboratuvara naklinde dikkatli ve titiz olmak gerekir. H›zl› üreyen bakteriler ve saprofitik mantarlar›n patojenleri bask›lamamas› ve
ayr›ca mantar elemanlar›n›n canl›l›¤›n›n aﬂ›r› s›cak ve so¤uktan etkilenmemesi için örneklerin
oda ›s›s›nda iki saat içinde laboratuvara ulaﬂt›r›lmas› ideal oland›r (3). E¤er gecikme kaç›n›lmaz
ise, örneklerin ço¤u yine oda ›s›s›nda bekletilmelidir. Ancak santral sinir sistemine ait örnekler 30°C’de, bakteri kontaminasyonu yo¤un olan
örnekler (d›ﬂ kulak yolu sürüntüsü, alt solunum
yolu örnekleri, idrar gibi) ve beyin omurilik s›v›s› (BOS) d›ﬂ›ndaki steril vücut s›v›lar› ise 4°C’de
bekletilmelidir. Tablo 1’de çeﬂitli hasta örnekle211
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Tablo 1. Direkt Mikroskopi ve Mantar ‹zolasyonu ‹çin Örnek Alma ve ‹ﬂleme ‹lkeleri.
Hasta örnekleri

Örnek toplama ilkeleri

Örneklerin iﬂlenmesi

Deri kaz›nt›lar›

Deri %70 alkol ile temizlenir. Lezyonun
kenar›ndan yap›lan kaz›nt›lar steril petri
kutusuna konur ve yollan›r. Steril petri
kutusu bulunmad›¤› zaman temiz bir
zarf içine konularak da laboratuvara
yollanabilir.

Kaz›nt› örneklerinin bir k›sm›, %10 KOH ile
muamele edildikten sonra direkt mikroskobik
incelemeye al›n›r. Kalan› ise herhangi bir
iﬂlem yapmadan uygun besiyerlerine ekilir.

T›rnak

Rengi bozulmuﬂ hiperkeratotik k›s›mlardan,
%70 alkol ile temizledikten sonra kaz›nt›
yap›l›r. T›rnak alt› doku da al›nmaya
çal›ﬂ›l›r. Steril petri kutusunda ya da temiz
bir zarf içinde laboratuvara gönderilir.

Örneklerin bir k›sm› %10 KOH ile muameleden
sonra direkt mikroskobik incelemeye al›n›r.
Kalan› ise; kaz›nt› parçalar› küçükse direkt
uygun besiyerlerine ekilir. Büyük parçalar
varsa ezilerek ufalan›r ve ekilir.

‹nfekte saç ve
k›llar

Hastal›kl› saç telleri ve k›llar (10-12 adet)
pens ile tutularak kökü ile beraber al›nmaya
çal›ﬂ›l›r. Wood lambas› ile yeﬂil röfle
veren saç telleri ve k›llar seçilmelidir.
Steril petri kutusunda ya da temiz bir
zarf içinde laboratuvara gönderilir.

Saç telleri ve k›llar›n bir k›sm›, %10 KOH ile
muamele edildikten sonra direkt mikroskobik
incelemeye al›n›r. Kalan› ise herhangi bir iﬂlem
yapmadan uygun besiyerlerine ekilir.

Mukoz
membranlar

A¤›z ve vajendeki mikotik infeksiyonlarda
spatula gibi bir malzeme ile lezyondan
örnek al›narak direkt mikroskobik
inceleme için lama aktar›l›r. Ekim için ise
örnekler steril eküvyon ile al›nabilir.

Lama al›nan örnek, üzerine steril serum
fizyolojik dökülerek mikroskobik incelemeye
al›n›r. Örnekler çok yo¤un ve kal›nsa, %10
KOH da kullan›labilir. Eküvyon ile al›nan
örnekler ise herhangi bir iﬂlem yapmadan
uygun besiyerlerine ekilir.

Kornea örne¤i

Göz doktoru taraf›ndan özel bistüri (Kimura
Ekili plaklar ve haz›rlanm›ﬂ preparatlar
b›ça¤›) ile al›nmal›d›r. Ayn› anda besiyerlerine laboratuvara gönderilir.
b›çak ile çizerek ekim yap›l›r ve Giemsa ile
boyanmak üzere preparat haz›rlan›r.

Kulak, burun
sürüntüleri

Mukoz membranlar gibi.

Mukoz membranlar gibi.

Doku örnekleri

Biyopsi, aspirasyon ya da küretasyon
örnekleri olabilir.

Biyopsi ve küretasyon örnekleri öncelikle
nekrotik, kazeöz, kanl› ve irinli bölgeler
aç›s›ndan makroskobik olarak incelenir.
Böyle k›s›mlardan al›nan parçalar üzerine
2-3 mL steril serum fizyolojik konularak,
doku homojenize (plastik torbalarda
“stomacher” cihaz ile veya havanda ezilerek)
edilir. Zygomycetes grubu mantarlarla oluﬂan
bir infeksiyon düﬂünülüyorsa homojenizasyon
yap›lmamal›, doku küçük parçalara kesilerek
ekilmelidir. Aspirasyon örne¤i, ya do¤rudan
ya da az ise üzerine steril serum fizyolojik
eklenerek iﬂleme al›n›r. Ön haz›rl›ktan sonra,
tüm örneklerin direkt mikroskobik incelenmesi
ve ekimi yap›l›r.

Balgam ve
alt solunum yolu
örnekleri

Balgam örnekleri üç gün arka arkaya sabah
ilk balgam› olacak ﬂekilde al›nmal› ve steril
kaplarda laboratuvara gönderilmelidir. Bu
balgamlar ayn› zamanda Mycobacterium ve
aerobik Actinomycetes’ler aç›s›ndan da
de¤erlendirilmelidir.

Balgam çok visköz ise, N-asetil-L-sistein ile
likefiye edilmelidir. Di¤er alt solunum yolu
örnekleri kat› ya da parçal› ise doku ve
aspirasyon örneklerine benzer ﬂekilde iﬂlem
görür. Bronkoskopi ile al›nan s›v› örnekler
santrifüj edilerek yo¤unlaﬂt›r›l›r ve sediment
direkt mikroskobik inceleme ve ekim için
kullan›l›r. Di¤er tüm örneklerin de, direkt
mikroskobik incelemesi ve ekimi yap›l›r.
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Tablo 1. Direkt Mikroskopi ve Mantar ‹zolasyonu ‹çin Örnek Alma ve ‹ﬂleme ‹lkeleri (devam›).
Hasta örnekleri

Örnek toplama ilkeleri

Örneklerin iﬂlenmesi

BOS ve di¤er
steril vücut
s›v›lar›

Tercih, 2 mL’den fazla örne¤in
steril tüplere al›nmas›d›r.

Örnekler santrifüj (2000 devirde 10 dakika) ile
ya da membranlardan süzülerek (0.20 µm)
yo¤unlaﬂt›r›l›r. Filtre edilmiﬂse; membranlar
üst yüzeyleri besiyeri ile temas edecek ﬂekilde
yerleﬂtirilmelidir. Santrifüj edildiyse; sediment
mikroskobik incelemeye ve ekime (0.5 mL/
besiyeri) kullan›l›r. Örnek az ise oldu¤u gibi
direkt incelemeye ve ekime al›nabilir.

‹drar

Orta ak›m idrar› kullan›l›r.

Prostatit oluﬂturan sistemik mikoz etkenlerini
izole etmek için, idrar santrifüj ile yo¤unlaﬂt›r›l›r.
Sediment direkt mikroskobik inceleme ve
ekim (0.5 mL/besiyeri) için kullan›l›r.
Candida türleri ise, oldukça kolay, bakteriyolojik
ekimlerde bile ürerler.

Kan ve
kemik ili¤i

Son y›llarda geliﬂtirilen çeﬂitli kan kültür
sistemleri,
s›k
karﬂ›laﬂ›lan
Candida,
Saccharomyces ve Trichosporon türleri için
genellikle yeterlidir. Ancak, en iyi sistem
liziz-santrifugasyon sistemidir (DuPont
Isolater System). Özellikle Histoplasma
capsulatum ve Cryptococcus neoformans
izolasyonunda üstündür. Kemik ili¤inin kan
kültür ﬂiﬂelerine al›nmas› uygun de¤ildir.
Antikoagülan eklenerek yatak baﬂ›nda ya da
steril ﬂ›r›ngalar ile laboratuvara gönderilerek
zengin besiyerlerine ekilmelidir. Yeterli
materyal varsa Giemsa ile preparat haz›rlan›r
ve incelenir.

KOH: Potasyum hidroksit, BOS: Beyin omurilik s›v›s›.

rinin al›nmas›; mikroskobik inceleme ve ekim için
iﬂlenmesi hakk›nda bilgiler verilmektedir (3-5).
Direkt Mikroskobik ‹nceleme
Uygun bir ﬂekilde laboratuvara ulaﬂt›r›lan ve
iﬂlenen hasta örnekleri öncelikle mikroskobik
olarak incelenir. Direkt mikroskobik incelemenin
çok büyük önemi vard›r. Hasta örneklerinde patojen mantarlar›n üremesi için uzun zamana ihtiyaç olabilir ve dolay›s›yla birkaç dakika ya da saat içinde sonuçlanabilecek direkt mikroskobik
inceleme klinisyen için çok yararl›d›r. Bunun ötesinde, baz› mantar elemanlar›n›n baz› hasta örneklerinde görülmesi patognomonik olup, kesin
tan›y› da koydurabilir. Örne¤in; Histoplasma capsulatum’a ait maya hücrelerinin kan ya da kemik ili¤i makrofajlar› içinde; Pneumocystis jiroveci (carinii)’nin kistlerinin, Blastomyces dermatitidis’in maya
hücrelerinin ve Coccidioides immitis’in sferüllerinin
balgam örneklerinde görülmesi oldukça önemli
bulgulard›r (3).
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Bilindi¤i gibi küf mantarlar› s›kl›kla besiyerlerinde kontaminasyonlara yol açar. Dolay›s›yla
hasta örneklerinin direkt mikroskobik incelemesinde mantar elemanlar›n›n görülmesi, besiyeri
kontaminasyonu ﬂüphesini ortadan kald›racakt›r. Ancak üreyen mantar›n hastada kolonize olan
ya da infeksiyon etkeni bir mantar olup olmad›¤›na karar vermek kolay de¤ildir. Floral› bölgelerden gelen örneklerde (bo¤az, balgam, vajinal
sürüntü, d›ﬂk›, yara sürüntüsü gibi) normal flora
bakterilerinin azalarak mantar elemanlar›n›n
(özellikle mikroskobik hif yap›lar›) artmas› infeksiyon lehine bir bulgu olsa da, kesin de¤ildir.
Klinik verilerle uyumlu olmad›¤› sürece kolonizasyon olarak de¤erlendirilir.
Klinik örneklerin direkt mikroskobik incelemesi ayr›ca, ekim için besiyeri seçimi ve ekim
plaklar›n›n etüvde uygun sürelerde tutulmas›na
da yararl› olacakt›r. Örne¤in; sistemik mikoz etkenleri (H. capsulatum, B. dermatitidis, C. immitis gibi)
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aç›s›ndan direkt mikroskobisi pozitif olan örnek
alt› haftaya kadar inkübe edilmelidir. Ancak, direkt mikroskobik incelemenin önemine ra¤men
negatif sonuçlar›n mantar infeksiyonu olas›l›¤›n›
ortadan kald›rmayaca¤›n› unutmamak gerekir.
Örneklerin al›nd›¤› anatomik bölgeye, incelenen örne¤in miktar›na, örnekte bulunan mantar
elemanlar›n›n yo¤unlu¤una ve inceleyen kiﬂinin
titizli¤ine ba¤l› olarak yalanc› negatif sonuçlar
oluﬂabilir. Bunun tersi olarak ya¤ damlac›klar›,
parçalanm›ﬂ lökositler maya hücreleri ile kar›ﬂarak; kollajen lifler ya da eküvyonla al›nan örneklerdeki lifler küf mantarlar›yla kar›ﬂarak yalanc›
pozitiflikler de oluﬂturabilir. Dolay›s›yla hastan›n
zarar görmesine yol açmamak için incelemelerin
büyük bir dikkatle yap›lmas› gerekir.

Mantar elemanlar›n›n direkt mikroskobik incelemesinde çeﬂitli yöntemlerden yararlan›labilir. Bunlar Tablo 2’de özetlenmektedir.
Hasta Örneklerinin Ekimi
Direkt inceleme oldukça önemli olmakla beraber, hasta örnekleri mutlaka uygun besiyerlerine etken mantarlar›n üretilmesi amac›yla ekilmelidir. Bakteriyolojide oldu¤u gibi çeﬂitli besiyerleri bulunmakta ve seçim standart olmay›p,
kiﬂisel tercihlere dayanmaktad›r. “Sabouraud’s”
dekstroz agar (SDA; %4), nötral SDA (%2), beyinkalp infüzyon (BHI) agar› (kan eklenmiﬂ ve eklenmemiﬂ), “Sabouraud-BHI (SABHI)” agar, inhibitör mold agar (IMA), “Mycosel” veya “Mycobiotic” agar primer izolasyon besiyerleri olarak
kullan›labilir.

Tablo 2. Direkt Mikroskobik ‹nceleme Yöntemleri.
Örneklerin
boyas›z
incelenmesi

Örneklerin
boyal›
incelenmesi

Lam-lamel aras› inceleme

Steril vücut s›v›lar› yo¤unlaﬂt›r›ld›ktan sonra lam-lamel aras›
herhangi bir iﬂlem yapmadan incelenebilir.

Steril serum fizyolojik
kullanma

A¤›zdan, vajenden ve d›ﬂk›dan al›nan örnekler seyreltilmek
amac›yla üzerine bir damla serum fizyolojik dökülerek incelenebilir.

%10 KOH ile muamele

Yo¤un örneklerin (t›rnak, deri kaz›nt›s›, saç telleri ve k›llar,
balgam, küretasyon ve biyopsi örnekleri) berraklaﬂmas› için
en çok kullan›lan yöntemdir. Mantar hücre duvar yap›s› KOH’a
k›smen dayan›kl›d›r.

Kalkoflor beyaz›*

Genellikle KOH ile kar›ﬂt›r›larak benzer örneklerde kullan›labilir.
Floresans veren bir madde olup, mantar elemanlar›n›n parlak
olarak daha iyi görülmesini sa¤lar.

Çini mürekkebi ile inceleme

Cryptococcus neoformans gibi kapsüllü mantarlar› tespit etmede
kullan›l›r.
Örnek üzerine bir damla damlat›larak lamel kapat›l›p incelenir.
Siyah zemin üzerinde boyanmam›ﬂ kapsüllü mayalar görülür.

Giemsa boyama yöntemi

Kemik ili¤i ve kan yaymalar› Histoplasma capsulatum aç›s›ndan;
balgam ve bronkoskopi örnekleri ise Pneumocystis jiroveci
trofozoitlerini göstermek aç›s›ndan Giemsa ile boyan›r.

Wright boyama yöntemi

Giemsa boyama yöntemi ile ayn›.

Toluidine mavisi ile boyama

Balgam ve bronkoskopi örneklerinde olabilecek P. jiroveci kistlerini
boyamak için kullan›l›r.

Floresan
antikor
tekni¤i

Gümüﬂleme tekni¤i

Biyopsi ile al›nan örneklerin histolojik kesitlerinde mantar
elemanlar›n› saptamak için kullan›lan en iyi yöntemdir.

PAS boyama tekni¤i

Gümüﬂleme tekni¤i ile ayn›.

Floresan ile iﬂaretli spesifik antikorlar› kullanarak hasta örneklerinde mantar elemanlar›n› aramaya
yönelik bir iﬂlemdir. Floresan mikroskop gerektirir. P. jiroveci kistleri, Aspergillus hifleri,
Blastomyces dermatitidis maya formu, Coccidioides immitis sferül ve endosporlar›, Candida türleri,
C. neoformans’›n dört serotipi, H. capsulatum maya formu ve daha birçok mantar› belirlemek için
uygun floresan antikorlar “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)”dan temin edilebilir**.

* 6 ve 7 no’lu kaynaklardan al›nm›ﬂt›r.
** 8 no’lu kaynaktan al›nm›ﬂt›r.
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SDA (%4) ilk olarak Sabouraud taraf›ndan
1800’lü y›llarda kullan›lm›ﬂt›r. ‹çindeki yo¤un
karbonhidrat nedeniyle besiyerinin pH’s› 4.5-5
civar›ndad›r ve bu düﬂük pH, bakterilerin üremesini engelleyerek besiyerine seçici özellik kazand›r›r. Ancak daha sonra Emmons ve arkadaﬂlar›, yüksek oranda bulunan karbonhidratlar›n
baz› mantarlar için de engelleyici oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve dekstroz oran›n› %2’ye indirmiﬂlerdir.
Böylece besiyeri pH’s› 6.8-7.0’ye yükselmiﬂtir.
Ancak bu koﬂullarda bakteri üremeleri de olaca¤›ndan, normal floral› bölgelerden gelen hasta
örneklerinin ekiminde çeﬂitli antimikrobiklerin
besiyerlerine eklenmesi gerekir. Otoklava da girebilmesi nedeniyle en fazla kullan›lan antimikrobik ajanlar kloramfenikol (< 16 µg/mL) ve gentamisindir (5-100 µg/mL). Ancak günümüzde ticari olarak bulunabilen IMA, içeri¤indeki kloramfenikol ve besleyici ekstra maddeleriyle daha rahat kullan›m alan› bulmaktad›r. SDA (%2)’ya kloramfenikolden baﬂka sikloheksimid (0.5 µg/mL)
de eklenebilir. Sikloheksimid saprofitik küf mantarlar›n› inhibe eden bir maddedir. Ancak C. neoformans, baz› Candida türleri, birçok Zygomycetes
türü, Aspergillus fumigatus, Trichosporon beigelii, Pseudallescheria boydii gibi hastal›k oluﬂturan mantarlar› da inhibe edebildi¤i unutulmamal›d›r. Bu
nedenle sadece dermatofitlerin klinik örneklerden üretiminde kullan›lmaktad›r ve “Mycosel”
ya da “Mycobiotic” agar ﬂeklinde ticari olarak temin edilebilir (3,4).
BHI ve SABHI agar selektif olmayan zengin
besiyerleridir. Özellikle alt solunum yolu örneklerinin ekiminde kullan›lmalar› uygun olur. Sistemik mikoz ﬂüphesinde ise bu besiyerlerine %5
koyun kan› eklenmesi gerekir. Kanl› besiyerinde
üremiﬂ sistemik mikoz etkeni dimorfik bir mantar daha sonra makroskobik ve mikroskobik morfolojisi ve sporlanmas›n› iyi görmek için kan içermeyen besiyerlerine pasajlanmal›d›r (4,5).
Sonuçta BHI agar, IMA ve nötral SDA birçok
klinik örne¤in ekiminde kullan›lan besiyerleridir.
Orjinal SDA (%4) art›k çok fazla kullan›lmamaktad›r. Sadece dermatofitlerin tan›mlanmas›nda koloni morfolojileri ve pigment oluﬂumunu iyi göstermesi aç›s›ndan tercih edilebilir (6-8).
Primer izolasyon besiyerleri d›ﬂ›nda identifikasyonda kullan›lan daha birçok farkl› besiyerleri vard›r. M›s›r unlu besiyeri, pirinç unlu besiyeri, “Christensen’s” üre agar, “Trichophyton” agar,
“Birdseed” agar baz› örneklerdir (9,10). Gerekli
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 4

Ener B.

koﬂullarda bu besiyerlerine primer izolasyondan
pasaj yaparak cins ve tür tan›mlamalar›na gidilir.
Ekim Plaklar›n›n ‹nkübasyonu
‹nkübasyon, birçok mantar için optimum üreme ›s›s› olan 30°C’de yap›lmal›d›r. ‹nkübasyon
süresi mantarlar aras›nda farkl›l›k gösterebilir.
Zygomycetes grubu mantarlar 18-24 saat içinde
en h›zl› üreyen türlerken, baz› sistemik mikoz etkenlerinin üremeleri için dört-alt› hafta gibi oldukça uzun sürelere ihtiyaç vard›r. Hasta örneklerinde s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z maya mantarlar› ve Aspergillus türleri genellikle 48-96 saat içinde ürer.
Dolay›s›yla ön tan› ve direkt mikroskobik incelemenin sonuçlar›na göre inkübasyon süreleri tespit edilir. Ekim plaklar› en az iki günde bir üreme aç›s›ndan incelenmelidir. Üreme olduktan
sonra öncelikle üremenin maya ya da küf oldu¤una karar verip, daha sonra uygun identifikasyona gidilmelidir (1,5).
2. HASTADA ﬁÜPHELEN‹LEN FUNGAL
‹NFEKS‹YONA KARﬁI GEL‹ﬁM‹ﬁ SPES‹F‹K
‹MMÜN YANITIN GÖSTER‹LMES‹
Kompleman birleﬂme, immün difüzyon, lateks aglutinasyon, enzim immünassay (EIA) gibi
testler fungal antijenlere karﬂ› dolaﬂan antikorlar› belirlemek amac›yla en s›k kullan›lan serolojik
yöntemlerdir. Ancak bu yöntemlerden hiçbiri
yüksek özgüllük ve duyarl›l›kta mantar infeksiyonlar›n› tan›mlayamamaktad›r. Tek bir serum
örne¤i ile tan›ya ulaﬂmak, titre çok yüksek olmad›kça mümkün de¤ildir. ‹ki-üç hafta arayla al›nan
örneklerde dört kat titre art›ﬂ› infeksiyon lehine
bir bulgu olmakla beraber, mantar infeksiyonlar›
genellikle immünolojik olarak bask›lanm›ﬂ kiﬂilerde geliﬂti¤inden yeterli antikor yan›t› olmay›p, yalanc› negatiflikler testlerin duyarl›l›¤›n›
düﬂürmektedir. Candida’larda s›kl›kla görüldü¤ü
gibi, mukoza yüzeylerindeki kolonizasyonlar ise
yalanc› pozitif sonuçlara yol açarak testlerin özgüllüklerini de ayr›ca azaltmaktad›r (4). Tablo
3’te hasta serumunda antikor arama çal›ﬂmalar›
ile ilgili baz› bilgiler özetlenmektedir. Bunlar›n
büyük bir k›sm›n›n ticari kitleri olmay›p, deneysel amaçlarla yap›lan çal›ﬂmalardan kaynaklanm›ﬂlard›r (11).
3. HASTA ÖRNEKLER‹NDE ETKEN‹N
ANT‹JEN‹K YAPISININ GÖSTER‹LMES‹
Hasta serumlar›nda antikor tespitinin olumsuzluklar› spesifik fungal antijenlerin aranmas›n›
gerekli k›lm›ﬂ olup, bugün için kriptokokoz, as215
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Tablo 3. Dolaﬂan Fungal Antikorlar›n Tespiti.
Hastal›k

Kullan›lan antijenler

Yöntem

Yorum

Kandidoz

Kaba ekstreler

PHA, TP

Antijen iyi karakterize edilmedi¤inden
günümüzde kullan›lmamaktad›r.

47 ve 29 kDa sitoplazmik Ag

EIA

Duyarl›l›k %82, özgüllük %96

45 ve 48 kDa sitoplazmik Ag

EIA

Duyarl›l›k %50-55, özgüllük %75-85

EIA, RIA

Normal sa¤l›kl› kiﬂilerin serumunda
bulundu¤undan özgüllü¤ü düﬂüktür.

Hücre duvar› mannan Ag
Miçelyal faz Ag

InIFA

Duyarl›l›¤› %88, özgüllü¤ü %95

Kriptokokoz

Polisakkarid kapsül Ag

InIFA

Antikorlar aktif infeksiyon s›ras›nda de¤il
iyileﬂme döneminde geliﬂti¤inden tercih
edilen bir tan› yolu de¤ildir.

Aspergilloz

Miçel süzüntü Ag, katalaz
kimotripsin aktivitesi gösteren
Ag, 18 kDa Ag

Histoplazmoz

Histoplazmin (H ve M Ag)

ID

H ve M Ag’leri oldukça özgüldür ve ID
do¤ru sonuç verir.

Maya formu Ag

KB

> 8 histoplazmozu düﬂündürür; > 32
kuvvetli olas›l›kt›r.

Miçel formunun ›s›t›l›p toluen
ile muamele edilmesiyle
elde edilen Ag

LA

IgM saptamas› aç›s›ndan erken tan›da
duyarl› bir testtir. Ancak yalanc› pozitif
sonuçlar oldu¤u için di¤er testlerle
do¤rulanmal›d›r.

Koksidioidomikoz

Is›t›lm›ﬂ koksidioidin

CIE, ID, KB

Çeliﬂkili sonuçlar ç›kt›¤›ndan
geçerlilikleri azd›r.

TP, ID, KB, EIA EIA testinin duyarl›l›¤› %100 olup,
di¤erlerinden üstündür. Ancak özgüllü¤ü
düﬂüktür. Bu nedenle EIA tarama testleri
olarak önerilmekte, pozitif sonuçlar›n
di¤er testler ile do¤rulanmas› tavsiye
edilmektedir.

Blastomikoz

A antijeni

ID, EIA

ID testinin özgüllü¤ü %100 olup, tan›
koydurucudur. Ancak duyarl›l›¤› düﬂüktür.
Ticari kiti vard›r. EIA ile > 32 titrede
antikor saptanmas› kesin hastal›¤› gösterir.
EIA’n›n duyarl›l›¤› ID’den biraz daha
yüksektir.

Parakoksidiidomikoz

43 kDa Ag

ID, KB, EIA,
Dot blot

KB, ID’ye göre daha baﬂar›l› bir testtir.
EIA ile kandidoz ve histoplazmozda çapraz
reaksiyon görülür. Dot blot ise %100 özgül
ve duyarl› bulundu¤u için çok ümit verici
görülmektedir.

PHA: Pasif hemaglutinasyon, TP: Tüpte presipitasyon, EIA: Enzim immünassay, RIA: Radioimmünassay, InIFA: ‹ndirekt immün
floresan antikor, CIE: “Counter” immün elektroforez, ID: ‹mmün difüzyon, KB: Kompleman birleﬂme, LA: Lateks aglutinasyon.

pergilloz, kandidoz ve histoplazmozda antijen
tarama testleri rutin laboratuvarlara girmiﬂtir.
Kriptokokoz Tan›s›nda C. neoformans
Kapsül Antijeni Taranmas›
Cryptococcus’un polisakkarid kapsül antijeni
aran›r. Tan› de¤eri yüksektir. Sistemik kriptokokozda bol miktarda sal›nan polisakkarid kapsül
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BOS ve seruma kar›ﬂmakta ve etkenin mikroskop
ve kültür ile belirlenmesinden önce pozitif olarak saptanabilmektedir. Her ne kadar de¤iﬂik
yüzey epitoplar› nedeniyle serolojik olarak farkl› C. neoformans izolatlar› varsa da, tüm serotiplere karﬂ› yeterli düzeyde çapraz reaksiyon nedeniyle testler kullan›ﬂl›d›r.
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Ticari olarak temin edilebilen lateks aglutinasyon ve EIA kitleri bulunmaktad›r. Uygun çal›ﬂ›ld›¤› takdirde, bu kitler ile özgül ve duyarl› sonuçlar almak mümkündür (3).
Uygulamas›n›n kolay olmas›, hem serum hem
BOS örnekleri ile çal›ﬂ›labilmesi, özel ekipmana
ihtiyaç duyulmamas› ve ço¤u laboratuvar personeli için tekni¤in bilinir olmas› lateks aglutinasyon kitinin avantajlar› olarak say›labilir. Okuman›n subjektif olmas›, özgüllük ve duyarl›l›¤› artt›rmak için hasta örneklerinin ön iﬂlemlerden
geçmesi ise dezavantajlar›d›r. Lateks aglutinasyon testinin duyarl›l›¤› %99 civar›ndad›r. Antijen
konsantrasyonlar› düﬂük oldu¤u zaman (örne¤in;
akci¤erlerde s›n›rl› fokal infeksiyonlarda oldu¤u
gibi) ya da çok yüksek oldu¤unda prozon etkisi
ile yalanc› negatiflikler olabilir. BOS’un kaynat›larak veya pronaz enzimi ile muamele edilerek
ön iﬂlemden geçirilmesi, antijeni ba¤layan proteinleri parçalayarak antijen titresini yükseltmekte ve duyarl›l›¤› artt›rmaktad›r. Bunun ötesinde ön iﬂlem romatoid faktörü parçalayarak yalanc› pozitifli¤i de engellemektedir. Ayr›ca, platin özeler de yalanc› pozitifliklere sebep olabilmekte, bu nedenle kültür ve antijen tespiti için
örneklerin ayr› olmas› önerilmektedir (12). Önerilere uyuldu¤u ve ön iﬂlemler yap›ld›¤› zaman
özgüllük de %99-100 civar›nda olabilmektedir.
Ancak gram-negatif nonfermentatif zor üreyen
DF-1 bakterisi ve T. beigelii ile oluﬂan infeksiyonlarda çapraz reaksiyon nedeniyle yalanc› pozitiflikler görülebilece¤i unutulmamal›d›r (13).
EIA kitleri sandviç prensibi ile çal›ﬂmakta
olup; objektif okuman›n sa¤lanmas›, ön iﬂleme
gerek olmamas› ve lateks aglutinasyondan daha
duyarl› olmas› aç›s›ndan avantajlara sahiptir. EIA
cihaz›na gereksinim olmas› ve kitlerin daha pahal› olmas› ise dezavantajlar›d›r. Prozon olay›n›n
olmad›¤› söylenmekle beraber, 1/20 veya daha
yüksek dilüsyonlarda, dilüe olmam›ﬂ serumlara
göre pozitiflik elde edildi¤ine ait bilgiler bulunmaktad›r (3).
Aspergilloz Tan›s›nda Aspergillus
Galaktomannan Antijeni Taranmas›
Görülme s›kl›¤› giderek artan ve oldukça yüksek oranda mortal seyreden invaziv aspergillozda, klinik ve radyolojik bulgular›n spesifik olmamas› ve kültür duyarl›l›k ve özgüllü¤ünün düﬂük
olmas› yeni tan› yollar›n›n aranmas›na yol açm›ﬂt›r. Vücut s›v›lar›nda (serumda) galaktomannan
antijeninin aranmas› h›zl› bir tan› arac› olarak
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gündeme gelmiﬂ ve halen de¤eri tart›ﬂ›lan bir iﬂlemdir (3). Sandviç prensibi ile çal›ﬂan ve ticari
olarak temin edilebilen bir EIA kiti bulunmaktad›r. Kit, 1 ng/mL düzeyindeki antijen miktar›n›
hasta serumunda tespit edebilir. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda duyarl›l›klar %50-75 civar›nda biraz düﬂük
olarak bulunmuﬂ olsa da, tan›da alt›n standart
olan ve histopatolojik olarak biyopsi veya otopsi örneklerinde invazyonun gösterilebildi¤i olgularda (ispatlanm›ﬂ aspergilloz) duyarl›l›¤›n %9095 civar›nda oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla
histopatolojik bulgular olmadan yüksek olas›l›kl› veya muhtemel aspergilloz olgular›nda duyarl›l›¤›n hesaplanmas›n›n do¤ru olmad›¤› düﬂünülmektedir. Ayr›ca, fokal infeksiyonlarda da (sinonazal aspergilloz gibi) yalanc› negatifliklerin olabilece¤i bildirilmektedir. Özgüllük ise birçok çal›ﬂmada yüksektir ve %90-95 civar›nda bulunmuﬂtur. Baﬂta çocuklarda olmak üzere gastrointestinal mukoza zedelenmelerinde, g›dalarla al›nan Aspergillus’lardan kaynaklanan antijenemilerde, aspergilloma olgular›, allerjik bronkopulmoner aspergilloz olgular› ve baz› ilaç kullan›mlar›nda yalanc› pozitifliklerle karﬂ›laﬂ›labilir. Bu
nedenle bir hastan›n tek örne¤inde pozitiflik olmas› geçerli olmay›p, birbirini takip eden ve ikiüç gün arayla al›nm›ﬂ en az iki örne¤inde pozitiflik olmas› invaziv aspergilloz aç›s›ndan anlaml›
kabul edilmektedir (14-18).
Galaktomannan antijeninin aranmas› hastalar›n takiplerinde de umut verici olarak görülmekte ve antijeneminin ortadan kalkmas› iyi, devam
etmesi ise kötü klinik progresyon ile korele bulunmaktad›r.
Kandidoz Tan›s›nda Çeﬂitli Antijenlerin
Taranmas›
Kandidozlar en s›k karﬂ›m›za ç›kan mantar
infeksiyonlar›d›r. Yüzeyel kandidozlarda tan›
nispeten daha kolay iken, derin kandidozlar›n
spesifik klinik ve radyolojik bulgular› olmad›¤›ndan, antijen tarama testleri 1970’li y›llardan bu
yana devam etmektedir. Ancak bu çal›ﬂmalar
çok baﬂar›l› olmay›p halen güvenilir, özgül ve
duyarl› antijen tarama yöntemi bulunmamakta
ve testlerin rutin tan›da kullan›lmas› önerilmemektedir (3,5).
Çeﬂitli antijenik yap›lar›n invaziv kandidozda
ay›rt edici tan› de¤erleri araﬂt›r›lm›ﬂ olup, üzerinde en fazla u¤raﬂ verilen hücre duvar› mannan ve mannoprotein antijenleri olmuﬂtur. Sa¤l›kl› bireylerde mannan antijenlerinin anti-Can217
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dida antikorlar› ile h›zla serumdan uzaklaﬂt›r›laca¤› düﬂünülmekle beraber, immünkompromize
hastada teorik olarak yeterli düzeyde antikor
yap›lamayaca¤›ndan test umut verici görülmüﬂtür (19). Ancak tek bir serumdan elde edilen sonuca göre kesin karara varmak do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Hasta serumlar›nda mannan antijenini ölçen EIA kitleri ticari olarak mevcut olup,
duyarl›l›¤›n %40, özgüllü¤ün %53 civar›nda oldu¤u söylenmektedir (20). Yalanc› negatifliklerin
nedeni mannan›n h›zla serumdan uzaklaﬂmas›
olarak aç›klanmakta ve ard›ﬂ›k örneklerin çal›ﬂ›lmas› önerilmektedir. Yalanc› pozitifliklerin ise
kolonizasyon durumlar›nda ortaya ç›kt›¤› varsay›lmaktad›r.

pozitiflik oldu¤u görülmüﬂtür (28). Bununla beraber, tüm bu olgularda tedavi ﬂemalar› ayn› oldu¤u için çapraz reaksiyonun testin de¤erini düﬂürmedi¤i düﬂünülmektedir.

Hücre duvar› antijenlerinin yan› s›ra sitoplazmik antijenlerin de invaziv infeksiyonlarda tan›
koydurucu olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Hücre
duvar› antijenleri ile kolonizasyon durumunda
da karﬂ›laﬂmak mümkün iken, sitoplazmik antijenlerin sadece invazyonda bulunmas› gerekti¤i
varsay›larak çeﬂitli testler geliﬂtirilmiﬂtir. Bunlardan enolaz aranmas›n›n, çok-merkezli bir çal›ﬂmada %86 duyarl›, %96 özgül oldu¤u saptanm›ﬂ,
ilerisi için umut verici bulunmuﬂ ve hatta kan
kültürlerinin önüne geçece¤i dahi savunulmuﬂtur. Ancak bu test için henüz ticari bir kit bulunmamaktad›r (21-23).

Mantara özel metabolitlerin gösterilmesi tan›
ve tedavinin izlenmesinde oldukça yararl› olmakla beraber, ticari olarak temin edilebilecek
hiçbir standart kantitatif kit bulunmamaktad›r.
D-arabinitol ve D-mannitol mantarlara ait iki poliol olup, infeksiyonlarda in vivo olarak ortaya ç›karlar. Bunlar›n belirlenmesi tan›ya destek oldu¤u gibi; konsantrasyonlar›n›n azalmas› mantar
metabolizmas›n›n yavaﬂlamas› ile iyi, yükselmesi ise mantar metabolizmas›n›n h›zlanmas› ile
kötü hastal›k seyrini gösterir (30).

Uzunca bir süre kullan›lan lateks aglutinasyon (CAND-TEC) testinin özgüllük ve duyarl›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u ve kullan›m›n›n yarars›z oldu¤u art›k kabul edilmektedir (22).
Histoplazmoz Tan›s›nda Antijen Taranmas›
‹lk kez 1986 y›l›nda H. capsulatum’un ›s›ya dayan›kl› polisakkarid bir antijenini serum, idrar ve
bronkoalveoler lavaj (BAL)’da belirleyen radioimmünassay (RIA) kiti geliﬂtirilmiﬂtir (24). Daha
sonra çeﬂitli yay›nlarda bu kitle ilgili deneyimler
aktar›lm›ﬂt›r. Dissemine infeksiyonlarda antijenemi en yüksek olarak (%90-95) saptan›rken, kronik s›n›rl› ve lokalize olgularda daha düﬂük (%4045) bulunmuﬂtur (25). Antijenüri dissemine olgularda %85-90 civar›ndad›r ve hastal›¤›n gidiﬂat›n›
izlemede yararl›d›r. Tedavi ile antijenüri düﬂerken, hastal›¤›n relapslar› ile tekrar yükselir (26).
BAL’larda ise daha düﬂük oranlarda (%70) antijen tespit edilmiﬂtir (27). Ancak antijen tespitinin özgül olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ ve histoplazmoz
olgular› d›ﬂ›nda blastomikoz, parakoksidioidomikoz, koksidioidomikoz ve Penicillium marneffei
infeksiyonlar›nda da çapraz reaksiyon nedeniyle
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EIA format›nda, 69-70 kDa’luk antijene karﬂ›
geliﬂtirilmiﬂ monoklonal antikorlar›n tespiti için
yeni bir test geliﬂtirilmiﬂtir. Bu test daha baﬂar›l›
olup, sa¤l›kl› kontrollerde özgüllü¤ü %98 olarak
bulunmuﬂtur. Ancak ticari olarak temin etmek
mümkün olmay›p, Histoplasma referans laboratuvar›ndan temin edilebilir (29).
4. HASTA ÖRNEKLER‹NDE ETKEN‹N
METABOL‹TLER‹N‹N ve YAPISAL
KOMPONENTLER‹N‹N GÖSTER‹LMES‹

D-arabinitol; Candida albicans, Candida tropicalis,
Candida parapsilosis ve Candida pseudotropicalis taraf›ndan oluﬂturulan, mantar spesifik bir metabolittir. ‹drar örneklerinde D-arabinitol/L-arabinitol
oran› belirlenir. Bunun için gaz-likid kromatografi ile her iki izomer ayr›l›r ve miktarlar› tespit edilerek oran belirlenir. Oran›n yükselmesi invaziv
infeksiyon lehine bir bulgudur. %88 duyarl› bir
yöntemdir (31). Yenido¤anlar dahil olmak üzere
birçok hasta grubunda çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r
(32,33). Bir baﬂka yaklaﬂ›m ise D-arabinitol/kreatinin oran›n›n belirlenmesidir. D-arabinitol, bu
sefer izomere spesifik enzimatik bir deneyle
kantite edilir ve kreatinin ile oranlan›r. Bu yol ile
yap›lan çal›ﬂmalarda duyarl›l›k %70, özgüllük %86
olarak bulunmuﬂtur (34).
D-mannitol, baz› mantarlar taraf›ndan oluﬂturulan di¤er bir metabolittir. C. neoformans menenjitlerinde tedavinin izlenmesinde iyi bir parametredir (35). Klonlanm›ﬂ olan D-mannitol dehidrogenaz enzimi, laboratuvar deneylerinde
kullan›lan enzimdir (36).
Bir di¤er tan› yolu ise, mantar hücre duvar›
komponentlerinden β-D-glukan›n serumda tan›nmas›d›r. Ancak bu komponent tek bir mantar
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türü için spesifik olmay›p Aspergillus, Candida ve
Cryptococcus türleri için kullan›labilir. Deneyin
esas› Limulus koaglutinasyona dayanmaktad›r.
Kromojenik son noktas› olan ve spektrofotometrik olarak okunan bir testtir. Test kantitatif olup,
1 pg’a kadar olan miktarlar› ölçebilir. Kandidemilerde testin duyarl›l›¤› %84.4-100 civar›nda,
özgüllü¤ü ise %88 olarak bulunmuﬂtur (37). Yüksek riskli hastalardaki Candida infeksiyonlar›nda
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarda β-D-glukan testi %75 duyarl›
bulunurken, PCR %54 duyarl› bulunmuﬂtur (38).
Hasta örneklerinde metabolitler ve yap›sal
komponentlere dayanarak yap›lmaya çal›ﬂ›lan
laboratuvar tan›, halen kolay olmay›p her koﬂulda yap›lamaz. Bunun ötesinde ümit verici sonuçlar olsa da, standart ve tekrarlanabilirlik az oldu¤undan rutin için bu testler önerilemez.
5. HASTA ÖRNEKLER‹NDE ETKEN‹N
SPES‹F‹K NÜKLE‹K AS‹TLER‹N‹N
GÖSTER‹LMES‹
Hasta ve doku örneklerinin mikroskobik incelemesi mantar infeksiyonlar›n›n tan›s›nda oldukça özgül ve bu nedenle çok önemli olmakla beraber, duyarl›l›¤›n düﬂük olmas› farkl› tan› yollar›n› gerekli k›lm›ﬂt›r. Klinik örneklerin ekimi ve
etkenin üretilerek gösterilmesi daha duyarl› olmasa da, mantarlar geç üreyen mikroorganizmalar oldu¤undan üremenin beklenmesi zaman
kayb›na yol açmaktad›r. Oysa ba¤›ﬂ›kl›¤› bozuk
hastalarda mantar infeksiyonlar› aniden baﬂlar,
h›zl› seyir gösterir ve tedavi edilmezse mortal
sonuçlan›r. Bu tür hastalarda antikor yan›t› da iyi
olmad›¤›ndan, serolojik testlerin baﬂar›s› ne yaz›k ki düﬂüktür. Antijen ve metabolit tarayan
testler ümit verici olmakla beraber, alt›n standartta bir test henüz geliﬂtirilememiﬂtir. Dolay›s›yla nükleik asit tespitine dayal› tan› yollar›
gündeme gelmiﬂ, daha çok yeni olmakla beraber
baz› sonuçlar al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r (3).
Nükleik asit tespitine dayal› yöntemleri kullanmadan önce mutlaka amplifikasyonun yap›lmas› gerekir. Bu PCR ya da baﬂka bir yolla olabilir. Mantar infeksiyonlar›n›n tan›s›nda önemli bir
hasta örne¤i olan solunum yolu örnekleri ne yaz›k ki birçok mantar türü ve bakterilerle kar›ﬂ›k
olan örneklerdir. Dolay›s›yla mantar nükleik asitlerini y›kabilecek DNaz ve RNaz’›n bol olabilece¤i bu örneklerden do¤ru amplifikasyon kolay
de¤ildir (3). Ulaﬂ›lmas› gereken hedef, do¤ru
konsantrasyon ve saflaﬂt›rmay› sa¤lamakt›r. SteHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 4
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ril vücut s›v›lar›nda ise özellikle küf mantarlar›
oldukça seyrek bulunur. Bununla beraber, çal›ﬂmalar kandidoz ve aspergilloz tan›s›nda yo¤unluk kazanm›ﬂt›r. En heyecan verici amplifikasyon
sonuçlar› “real-time PCR” ile elde edilmiﬂtir. Bu
yol ile aspergilloz tan›s›nda oldukça önemli geliﬂmeler vard›r (39,40). Ancak çal›ﬂmalar araﬂt›rma programlar› olan akademik merkezlerde s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Ayr›ca, maliyet oldukça yüksektir.
Duyarl›l›¤› artt›racak ve maliyeti düﬂürecek birçok çal›ﬂman›n daha yap›lmas› gereklidir. Nükleik asit belirlenmesinin gelecekte primer tan› yolu olaca¤› tahmin edilmektedir (3).
SONUÇ
Mantar infeksiyonlar›, hiçbir spesifik bulgusu
olmamas› nedeniyle tan›s› en zor infeksiyonlardan biridir. Yukar›da bahsedildi¤i gibi birçok tan› yöntemi olmakla beraber hiçbirinin duyarl›l›k
ve özgüllükleri tam olmay›p, eksiklikleri vard›r.
Halen mikroskobik inceleme ve kültürü elimine
eden bir yöntem bulunmamaktad›r. Ancak mikroskobik inceleme ve kültürdeki üremelerin de¤erlendirilmesi deneyim gerektirmekte olup, bireysel farkl›l›klar sonuçlara yans›maktad›r. Dolay›s›yla örneklerin al›nmas›ndan ekim ve de¤erlendirme iﬂlemlerine kadar her basamakta çok
dikkatli ve titiz olmak gerekmektedir.
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