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türlerinin ve di¤er baz› ender görülen mantarlar›n insanda yapt›¤› invaziv infeksiyonlardan bahsedilecektir.
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nvaziv fungal infeksiyonlar son y›llarda ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanm›ﬂ hastalarda morbidite
ve mortalitede artmaya neden olmuﬂtur. Kanserli hastalar›n tedavisinde yeni ve etkili ilaçlar›n
kullan›ma girmesi, geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin yo¤un bir ﬂekilde kullan›lmas›, organ
transplantasyonlar›ndaki artma, invaziv giriﬂimlerin s›kl›¤›ndaki ve insan kazan›lm›ﬂ ba¤›ﬂ›kl›k
yetmezli¤i sendromlu (AIDS) hasta say›s›ndaki
artma, invaziv fungal infeksiyonlara zemin haz›rlamaktad›r. Sistemik mantar infeksiyonlar›ndan
en s›k izole edilen Candida ve Aspergillus gibi etkenlerdeki art›ﬂ›n yan› s›ra daha önceden patojen olarak kabul edilmeyen baz› mantar türlerinin de hayat› tehdit eden ciddi infeksiyonlardan
izolasyon s›kl›¤› artm›ﬂt›r (1,2). Seyrek rastlanan
bu infeksiyonlar gerek altta yatan ciddi immünyetmezlik nedeniyle, gerekse de bu etkenlerin
ço¤unun antifungal ilaçlara dirençli olmas› nedeniyle ço¤unlukla ölümle sonuçlanmaktad›r. Bu
yaz›da seyrek rastlanan, ancak görülme s›kl›¤› giderek artan Trichosporon, Fusarium ve Scedosporium
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Genel Özellikleri ve Yapt›¤› Hastal›klar
Fusarium türleri Hyaline hyphomycethes grubunda yer al›r. Fusarium genusunun üyeleri toprak ve bitkilerin üzerinde yo¤un olarak bulunur.
Bazen de kaynak yo¤un olarak kontamine olmuﬂ
hastane su sistemi olabilir (3). ‹nsanda Aspergillus’tan sonra en s›k infeksiyon yapan ikinci küftür. Bu etkenin tan›mlanmas› zordur ve ço¤unlukla di¤er türler ile kar›ﬂt›r›l›r. ‹nsanda infeksiyona en s›k neden olan tür Fusarium solani’dir. Ancak Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme ve
baﬂka 12 tür daha tan›mlanm›ﬂt›r. Fusarium türleri mikotoksin salg›lar, bu toksinler insan ve hayvanda hastal›¤a neden olur. Dünyada bildirilen
olgular›n ço¤u Kuzey Amerika ve Akdeniz ülkelerindendir.
Hastalar›n ço¤u immünyetmezli¤i olan hematolojik maligniteli, kemik ili¤i nakli uygulanan ve
kemoterapi alan hastalard›r ve ço¤unda derin
nötropeni (< 100/mm3) mevcuttur (4). Di¤er tan›mlanm›ﬂ risk faktörleri kortikosteroid tedavisi,
sitotoksik kemoterapi, organ transplantasyonu
ve AIDS’tir (1,2). Yan›kl› hastalarda da yayg›n infeksiyon geliﬂebilir (5). Etkenin kayna¤› ço¤unlukla inhalasyon yolu ve cilttir, nadiren de infekte t›rnaklar (onikomikoz), paranuﬂi ve selülit kaynak olabilir (4). Etken, insan cildi üzerine inokü-
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le olur, buradan cilt infeksiyonlar› ve di¤er infeksiyonlar geliﬂir. Kaynak bazen de kolonize gastrointestinal sistem (G‹S) olabilir (6). Lokalize derin doku infeksiyonlar› nadirdir, ancak travmatik
olarak etkenin inoküle edilmesi ile endoftalmit,
osteomiyelit ve septik artrit geliﬂebilir. Kronik
periton diyalizi uygulanan hastalarda peritonit
rapor edilmiﬂtir. Yine nadiren paranazal sinüs infeksiyonunun etkeni olabilir. Klinik tablo nötropeniye eﬂlik eden primer veya sekonder cilt lezyonlar›, uygun antibakteriyel tedaviye cevap
vermeyen ateﬂ ve kas a¤r›s›d›r (6). Aspergillus infeksiyonlar›nda da cilt lezyonlar› olabilir, ancak
yayg›n Fusarium infeksiyonlar›nda cilt lezyonlar›
çok daha s›kt›r. Cilt lezyonlar› %60-90 oran›nda
görülür ve en s›k ekstremitelerdedir, bazen de
gövde ve yüzde görülebilir. Cilt lezyonlar› primer veya metastaza sekonder olabilir. Metastatik fusariyal cilt lezyonlar› a¤r›l› cilt alt› nodülden
ortas› nekrotik ülser ve etraf› eritemli selülite
dönüﬂüm gösterme e¤ilimindedir (4). Lezyonlar
ektima gangrenozuma benzer. Nadiren de eritem hedef ﬂeklinde ince bir kenarla çevrilmiﬂtir.
Birden çok subkütan nodüller de görülür. Bir
hastada lezyonlar›n farkl› evreleri ayn› anda görülebilir.
Yayg›n Fusarium infeksiyonlar›nda klinik tablo
aspergilloza çok benzer. Aspergillus’un tersine kan
dolaﬂ›m›na sürekli olarak fialid ve fialikonidya
sal›n›m› vard›r. Bu nedenle kan kültür pozitifli¤i
ve uzak organlara yay›lma daha s›kt›r. Kateter
kaynakl› yayg›n Fusarium infeksiyonlar› da tan›mlanm›ﬂt›r. Aspergillozis ve mukormikoziste oldu¤u gibi damar dokusuna afinitesi vard›r ve kendini tromboz ve doku nekrozu ile gösterir.
Tan›
Cilt lezyonlar›, t›rnak, balgam, bronkoalveoler lavaj (BAL) s›v›s›, idrar, beyin omurilik s›v›s›
(BOS), plevral s›v›, kan ve kateter ucu etkeni izole etmek için kullan›labilecek klinik örneklerdir.
Hyaline hyphomycethes grubunda yer alan mantarlar hava kaynakl› kontaminant olabilir. Bu nedenle cilt ve balgam gibi steril olmayan bölgeden al›nan örneklerden izole edildiklerinde direkt mikroskobik inceleme ve klinik bulgular ile
desteklenmelidir.
Pulmoner tutulumda, direkt grafide görülen
lezyonlar nonspesifik infiltrasyondan nodülerkaviter lezyonlara kadar de¤iﬂebilir. Yap›lan doku biyopsi örnekleri metenamin gümüﬂ veya peHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 4
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riyodik asit-shiff (PAS) ile boyand›¤›nda, mantar
elemanlar›n›n çevreledi¤i yayg›n nekroz ve karakteristik olarak dallanm›ﬂ septal› hifler görülür
(7). Aspergillus’tan ay›r›m›n›n yap›labilmesi ve kesin tan› için mantar kültürünün yap›lmas› gereklidir. Agar içeren besiyerlerinde kolayca ürer, ancak sikloheksimid üremesini engeller. Kültürde
Fusarium için karakteristik, orak ﬂeklinde çoklu
septal› makrokonidyalar vard›r. Tan›, klinik bulgular›n yan› s›ra kan kültürü, infeksiyon düﬂünülen bölgeden yap›lan biyopsi örne¤inin patolojik ve mikrobiyolojik olarak incelenmesi, akci¤er
ve sinüs grafileri ile konur. Kan kültüründe etkeni üretme ﬂans› %60’›n üzerindedir. Kan ve BAL
örneklerine uygulanacak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), kan kültürü sonuçlar› ç›kmadan önce
pozitif sonuç verebilir. Ayr›ca, akci¤erde infiltrasyon yapabilen di¤er filamentöz mantarlardan
ay›rmada da kullan›l›r.
Tedavi
Fusarium infeksiyonlar›n›n ço¤unda tan› konulmadan hasta ölür. Mortalite %50’nin üzerindedir (4). Nötrofil say›s› prognoz üzerine çok etkilidir, bu nedenle granülosit transfüzyonu kemik ili¤i kendini toparlayana kadar zaman kazand›rabilir. Mortalite üzerine olumsuz etki eden di¤er bir faktör de steroid kullan›m›d›r (1). Mortalitesi ve relaps oran› yüksek oldu¤undan, daha
önce Fusarium infeksiyonu geçirenlerde sitotoksik tedavi ertelenebilir ve profilaktik olarak koloni stimüle eden faktörler kullan›labilir. Fusarium infeksiyonlar› Aspergillus infeksiyonlar›na benzedi¤i için ço¤unlukla amfoterisin B ampirik tedavide tercih edilir. Ancak amfoterisin B her zaman etkin de¤ildir. Ayr›ca, Fusarium türleri piyasada bulunan antifungallerin ço¤una da dirençlidir. ‹nfeksiyonu kontrol alt›na alabilmek için amfoterisin B 1-1.5 mg/kg veya lipozomal amfoterisin B preparatlar›ndan 5 mg/kg baﬂlanmal›d›r.
Yeni kullan›ma giren antifungallerden vorikonazolün minimum inhibitör konsantrasyonu (M‹K)
de¤erleri itrakonazolden daha düﬂüktür, ancak
bu ilac›n sistemik Fusarium infeksiyonlar›ndaki
kullan›m› ile ilgili deneyim azd›r. Bir çal›ﬂmada,
11 hastan›n 5 (%45)’inde tedaviye yan›t al›nm›ﬂt›r (8). Henüz ruhsatland›r›lmam›ﬂ olan posakonazol in vitro ﬂartlarda vorikonazole benzer etkinlik göstermektedir. Fusarium kaspofungine dirençli olarak rapor edilmiﬂtir, ancak yap›lan in
vitro çal›ﬂmalarda amfoterisin B ile kaspofungin
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“checker-bord” yöntemi ile additif bulunmuﬂtur
(9). Tedavi baﬂar›s› için erken tan› çok önemlidir.
Agresif tedaviye ra¤men prognoz ço¤unlukla kötüdür. Nötrofil say›s› prognozu belirleyen önemli bir faktördür. Lokalize infeksiyon varl›¤›nda infeksiyon oda¤›n›n debridman› veya infekte kateterin ç›kart›lmas› infeksiyonun yay›lmas›n› engelleyecektir. Fusarium’a ba¤l› endoftalmit geliﬂen olgularda cerrahi ve medikal tedavi birlikte
de¤erlendirilmelidir. Parenteral amfoterisinin
yan› s›ra intravitreal ilaç uygulamas› da yap›lmal›d›r. ‹ntravitreal amfoterisin B uygulamas› inflamasyona ve retina hasar›na neden olabilir, ancak
10 µg’a kadar amfoterisin B iyi tolere edilir.
TR‹KOSPORONOZ‹S
Genel Özellikleri ve Yapt›¤› Hastal›klar
Trichosporon türleri son y›llarda önem kazanan,
özellikle kanserli hastalarda ciddi infeksiyonlara
neden olan maya türü mantarlard›r. Topraktan,
hayvanlardan ve insanlardan izole edilebilir.
Cilt, a¤›z ve t›rna¤›n normal floras›nda bulunabilir. Son dönemde Trichosporon genusunda önemli
bir de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Tan›mlanan yeni ﬂemaya göre insanlarda invaziv infeksiyon yapan Trichosporon türleri ço¤unlukla Trichosporon asahii türünün, daha az s›kl›kla da Trichosporon mucoides’in içine yerleﬂtirilmiﬂtir (10). Trichosporon asteroides ve
Trichosporon cutaneum insanda yüzeyel infeksiyonlara neden olur. Trichosporon ovoides kafa derisindeki ak piedraya, Trichosporon inkin de pubis ak
piedras›na neden olur. Tablo 1’de Trichosporon
türleri ve insanda yapt›¤› hastal›klar verilmiﬂtir.
Ancak tabloda belirtilenlerin d›ﬂ›nda da hastal›k yapabilirler. Örne¤in; T. inkin’e ba¤l› akci¤er
apsesi rapor edilmiﬂtir.
Trichosporon spp. Candida türlerinden sonra
kanser hastalar›ndan en s›k izole edilen maya türüdür. Trichosporon türleri cilt ve solunum yolunda
bulunur ve yüzeyel ve derin infeksiyonlara ne-
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den olur. Trikosporonun k›l gövdesinde oluﬂturdu¤u yüzeyel infeksiyon ak piedra olarak bilinir.
‹nfekte olan saç k›l› gövdesi boyunca gri-beyaz
nodüller oluﬂur. Ak piedra kendini aksilla, genital bölge ve kafan›n saçl› derisinde beyaz, yumuﬂak nodülle gösterir. Genç eriﬂkinlerin hastal›¤›d›r. Tüm dünyada görülür, ancak en s›k tropikal
ve subtropikal bölgelerde görülür. ‹mmünyetmezlikli hastalarda derin dokuya yay›labilir ve
sistemik fatal infeksiyona neden olabilir (11-13).
Trikosporon ayn› zamanda yaz tipi hipersensitivite pnömonisinden de sorumludur.
Trikosporon fungemisi için tan›mlanm›ﬂ risk
faktörleri; lösemi, nötropeni, daha önceki kinolon profilaksisi, itrakonazol profilaksisi ve santral venöz kateter (SVK) kullan›m›d›r (13). Di¤er
tan›mlanm›ﬂ risk faktörleri AIDS, ciddi yan›k,
kortikosteroid kullan›m› ve kalp kapa¤› replasman›d›r (14,15). Nadiren de altta yatan immünsüpresif hastal›¤› olmayan konakta infeksiyon
yapabilir (16). Trichosporon beigelii nötropenik hastalarda primer olarak kateterle iliﬂkili fungemiye
ve sistemik infeksiyona neden olur. Sistemik trikosporon infeksiyonu kandida infeksiyonuna
benzer. Aniden baﬂlayan cilt lezyonlar›, akci¤erde infiltrasyonlar, hipotansiyon, renal yetmezlik
ve koryoretinit vard›r. Nötropeniden ç›kma aﬂamas›nda bu tablo kronik karaci¤er trikosporonozuna dönüﬂebilir. Sistemik trikosporon infeksiyonu sonucu karaci¤er tutulumu ve hepatit tablosu oluﬂabilir (17). Trichosporon, nadiren özellikle de yapay kapak ile iliﬂkili, persistan fungemi,
üfürüm ve periferik tromboemboli ile seyreden
infektif endokardite neden olur. Endokardit geliﬂen olgularda medikal tedavi ço¤unlukla yetersizdir ve cerrahi gereklidir. Di¤er nadir bildirilen infeksiyonlar peritonit, menenjit, ﬂant infeksiyonu, özefajit, postoperatif endoftalmit,
kolanjit, pnömoni ve hepatosplenik infeksiyondur (18-20).

Tablo 1. Trichosporon Türleri ve ‹nsanda Yapt›¤› Hastal›klar.
Trichosporon türü

‹nsanda yapt›¤› hastal›k

Trichosporon cutaneum ve Trichosporon asteroides

Yüzeyel cilt infeksiyonu

Trichosporon ovoides

Ak piedra (kafa derisi)

Trichosporon inkin

Ak piedra (pubis)

Trichosporon asahii (en s›k) ve Trichosporon mucoides

Sistemik trikosporonoz
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Tan›
Ak piedrada kopar›lm›ﬂ k›l gövdeleri %10
KOH ile muamele edilip mikroskop alt›nda incelendi¤inde saça tutunmuﬂ 1-1.5 mm çap›nda beyaz veya aç›k kahverengi yumuﬂak nodüller görülür. ‹nfekte saç örnekleri Sabouroud dekstroz
agar gibi primer mantar besiyerine ekilir.
Sistemik trikosporon infeksiyonlar›nda tan›
için laboratuvar ve klinik bulgular›n birlikte de¤erlendirilmesi gereklidir. Kan kültürü, cilt lezyonlar›ndan al›nan kültür ve biyopsi örnekleri
tan› için de¤erlidir. Trichosporon türleri klinik örneklerden izole edilene kadar bu etkenden nadiren ﬂüphelenilir. Olgular›n ço¤unda da tan›
postmortem konur. Preparatlar›n mikroskobik
incelemesinde geniﬂlemiﬂ blastospor ve dikdörtgen ﬂeklinde artrosporlu birden çok dallanan hif görülür (7). Dokuda artrosporlar seyrekse
Candida ile kar›ﬂt›r›labilir. Standart mantar besiyerlerinde kolayca ürer. Kat› besiyerlerinde kolonileri bir hafta içinde oluﬂur, krem renkli ve
düzgündür. Karbonhidratlar› fermente etmezler,
baz› kompleks ﬂekerleri asimile edebilirler ve
üreaz pozitiftirler (21). Trikosporon Cryptococcus
neoformans ile ortak (glucuronoxylomannan) antijenlere sahiptir. Bu nedenle kriptokokal serum
lateks aglutinasyon testi trikosporon infeksiyonlar›nda pozitif olabilir, bazen bu test tan›da da
kullan›labilir.
Tedavi
Ak piedran›n tedavisinde infekte bölgenin
traﬂ edilmesi ve topikal antifungal ajanlar›n kullan›lmas› tedavi için yeterlidir.
Antifungal duyarl›l›k çal›ﬂmalar› ço¤unlukla
daha önceki s›n›flamada yer alan ve invaziv trikosporonozdan en s›k izole edilen T. beigelii ile
yap›lm›ﬂt›r. Yeni s›n›flamaya göre yeterli çal›ﬂma
yoktur. Sistemik infeksiyonda hastan›n immün
durumu prognoz üzerine çok etkilidir. Nötropeni
süresi uzad›kça infeksiyon riski artmaktad›r. Nötropenisi olmayan hastalarda amfoterisin B ile (1
mg/kg/gün) kür sa¤lanabilir. Nötropenik hastalarda trikosporon infeksiyonlar› çok gürültülü seyreder ve mortalitesi yüksektir. Bunda etkenin,
ampirik tedavide s›k tercih edilen amfoterisin
B’ye karﬂ› flukonazolden daha az duyarl› olmas›n›n rolü vard›r (22). Tablo 2’de klinik örneklerden izole edilen türlerin duyarl›l›klar› verilmiﬂtir.
‹trakonazol ve posakonazolün M‹K de¤erleri göHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 4
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receli olarak daha düﬂük bulunmuﬂtur. Ayr›ca,
antifungal ilaçlar›n serumda sa¤lanan konsantrasyonlar› mayalar› öldürecek seviyede de¤il,
sadece üremelerini durduracak seviyededir (21).
Yap›lan bir in vivo çal›ﬂmada, amfoterisin B ile
flukonazol kombinasyonunun sinerjik oldu¤u
gösterilmiﬂtir (22). T. beigelii’ye karﬂ› vorikonazolün etkinli¤i de flukonazol ve itraspordan daha
iyi bulunmuﬂtur. Ülkemizde yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada, vorikonazolün Trichosporon ve Candida türlerine karﬂ› flukonazol, itrakonazol ve amfoterisin B’den daha etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (23).
Yeni antifungallerden kaspofungin de Trichosporon türlerine karﬂ› etkili bulunmuﬂtur, ancak etkisiz oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar da mevcuttur
(9,24). Ciddi nötropenisi olan, trikosporona ba¤l› fungemisi olan ve amfoterisin B ile tedavi edilen hastalarda mortalite %80’in üzerine ç›kabilmektedir (11,25).
SCEDOSPORIUM
Genel Özellikleri ve Yapt›¤› Hastal›klar
Scedosporium türleri toprak, kirli su ve la¤›m sular›ndan bulunan, insanda lokalize ve sistemik
infeksiyonlara yol açan f›rsatç› küf mantarlar›d›r.
Scedosporium türleri daha önceden asemptomatik
kolonizan olarak kabul edilirken, günümüzde
immünyetmezliklilerden ve yaralanma sonucu
geliﬂen infeksiyonlardan sorumlu tutulmaktad›r.
Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii) ve
Scedosporium prolificans, Scedosporium türlerinden
patojen olanlard›r. Hastal›k spektrumu kistik fibrozisli ve organ transplantl› hastalarda asemptomatik kolonizasyondan immünyetmezlikli hastalarda sistemik infeksiyona kadar de¤iﬂebilir (26).
‹nvaziv sinüzit, pnömoni, septik artrit ve osteomiyelit, cilt ve cilt alt› granülomlar›, menenjit,
beyin apsesi, endoftalmit ve sistemik infeksiyon
Scedosporium’un etken olarak tan›mland›¤› infeksiyonlard›r. Sistemik Scedosporium infeksiyonlar›
için risk faktörleri; lösemi, lenfoma, organ transplantasyonu, sistemik lupus eritematozus ve
Crohn hastal›¤› gibi bir hastal›k için immünsüpresif ve kortikosteroid kullan›m›d›r. Sistemik tutulumu olan hastalarda en s›k bulgu, antibiyotik
tedavisine cevap vermeyen ateﬂtir. ‹nfeksiyon
bölgesinde damar tutulumu ve nekroza gidiﬂ belirgindir. Sinopulmoner infeksiyon s›kt›r ve etkenin giriﬂ kap›s› solunum yoludur. Bir kanser ünitesinde hava kaynakl› ve kullan›mda olan tüm
antifungal ilaçlara dirençli S. prolificans salg›n› ra229
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Orta duyarl› (doz ba¤›ml›) 0.25-0.5 µg/mL

Duyarl› ≤ 0.125 µg/mL

S

0.5 µg/mL

S

0.125 µg/mL

S

> 8 µg/mL

R

> 8 µg/mL

R

0.5-4 µg/mL

V

‹trakonazol

‹trakonazol M‹K

S: Duyarl›, I: Orta duyarl›, V: De¤iﬂken, M‹K: Minimum inhibitör konsantrasyonu.

Malassezia furfur

Penicillium spp.

Trichosporon beigelii

Fusarium spp.

Scedosporium prolificans

apiospermum)

(= Scedosporium

Pseudallescheria boydii

Mikroorganizma

Tablo 2. Mantar Türleri ve Antifungallere Duyarl›l›klar›.

Dirençli ≥ 32 µg/mL

Orta duyarl› 8-16 µg/mL

Duyarl› ≤ 4 µg/mL

S

0.5 µg/mL

V

8-16 µg/mL

I

> 64 µg/mL

R

> 64 µg/mL

R

> 64 µg/mL

R

5-Fluorositozin

5-Fluorositozin M‹K

S

0.5-4 µg/mL

S

0.05-128 µg/mL

V

0.5-128 µg/mL

R

> 100 µg/mL

R

10-100 µg/mL

R

Terbinafin
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por edilmiﬂtir. Bu salg›nda etkilenen tüm hastalar kaybedilmiﬂtir (27). Solunum semptomlar› da
di¤er s›k görülen bulgulard›r. Akci¤er tutulumu
olan hastalarda gö¤üs a¤r›s› ve dispne s›kt›r,
hastalar›n ço¤unda direkt grafide infiltrasyon görülür (28). Aspergillus infeksiyonlar›nda görülene
benzer fungus toplar› geliﬂebilir. Santral sinir
sistemi (SSS) tutulumu olan olgularda nöbet,
mental de¤iﬂiklik ve fokal nörolojik bulgularla
meningeal irritasyon bulgular› görülebilir. Sistemik tutulum olan olgularda cilt tutulumu da olabilir. Cilt lezyonlar› %25 olguda görülür ve birden
çok, kaﬂ›nt›s›z, eritematöz ve nodülerdir, bir k›sm›nda da ortas› nekrotik ülserler görülebilir (28).
Lokalize infeksiyonlar, kas-iskelet sisteminde
ço¤unlukla bir travma sonras› geliﬂir. Travma
sonras› artrit ço¤unlukla immün sistemi do¤al
olan kiﬂilerde geliﬂir. Septik artritin tipik bulgular› baﬂlang›çta olmayabilir. Bu nedenle tedavi
gecikmeleri olabilir. Scedosporium türlerine ba¤l›
endokardit nadiren geliﬂir, yapay veya do¤al
kalp kapaklar›ndan herhangi biri tutulabilir. Literatürde bildirilen endokardit olgular›n›n hepsi
ölümle sonuçlanm›ﬂt›r (29). S. apiospermum’un etken oldu¤u sinüzit, endoftalmit ve SSS’ye ilerleyen infeksiyon da geliﬂebilir. ‹nfeksiyon ciltten
direkt olarak kemik ve ekleme de yay›labilir.
Kültürde etkenin üretilip tan›nmas› çok önemlidir, çünkü bu etken ampirik tedavide en s›k tercih edilen amfoterisin B’ye ço¤unlukla dirençlidir.
Tan›
Lokalize infeksiyon bölgesinden al›nan preparatlar histopatolojik ve mikrobiyolojik olarak
incelenmeli, Gram, hematoksilen eozin ve PAS
yöntemleri ile boyanmal› ve mantar kültürü yap›lmal›d›r. Direkt preparatlarda dallanan septal›
hiflerin görülmesi Aspergillus’tan ay›r›m için de¤erlidir. Steril olmayan bölgelerden al›nan kültürlerde üremesi tek baﬂ›na anlaml› olmayabilir,
klinik materyalin direkt boyamas› ve klinik tablo
ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Kan kültüründen etkeni izole etme ﬂans› yüksektir. Bu nedenle sistemik infeksiyon düﬂünülen olgularda
kan kültürü al›nmal›d›r. Travma sonras› geliﬂen
artritlerde Scedosporium türleri de akla getirilip
uygun kültür yap›lmal›d›r (30).
Tedavi
Lokalize infeksiyonu olan olgularda tedavi,
cerrahi ile kombine antifungal tedavidir. ScedosHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2007; 11: 4
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porium türlerinin antifungal ilaçlara duyarl›l›¤› de¤iﬂkenlik göstermektedir. S. prolificans daha dirençlidir. Amfoterisin B’ye dirençli olan suﬂlar
ketokonazol veya itrakonazole duyarl› olabilmektedir veya baz› olgularda tersi de söz konusudur. Yeni antifungallerden vorikonazolün S.
prolificans ve S. apiospermum türlerine karﬂ› M‹K de¤erleri oldukça düﬂük bulunmuﬂtur (31,32). Bunun yan› s›ra, yeni antifungallerden posakonazol
ve ravukonazolün de S. apiospermum’a etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir (32). Triazollerle terbinafin
kombinasyonunun S. prolificans üzerine sinerjik
etkili oldu¤u gösterilmiﬂ ve bir nötropenik ateﬂli
invaziv Scedosporium infeksiyonlu vakada baﬂar›
ile kullan›lm›ﬂt›r (33). Kaspofunginin etkinli¤i iki
S. prolificans suﬂunda test edilmiﬂ, M‹K de¤erleri 4
µg/mL ve 8 µg/mL olarak bulunmuﬂtur (24). Tablo 2’de literatür bilgileri ›ﬂ›¤›nda ço¤u klinik izolat›n duyarl›l›k oranlar› verilmiﬂtir (34).
D‹⁄ER TÜRLER
Penicillium marneffei
P. marneffei fakültatif hücre içi patojendir ve
Penicillium türleri içinde bilinen tek termal dimorfik mantard›r. Oda ›s›nda türünün tipik örnekleri
gibi küf halinde ürerken, doku örneklerinde ve
37°C’de ve maya halinde ürer (7). Penicillium türleri saprofit ve laboratuvar kontaminant› olarak
kabul edilir. Ancak son dönemde P. marneffei endemik olarak görüldü¤ü Güneydo¤u Asya ülkelerinde yaﬂayanlarda veya bu bölgeye seyahat
eden AIDS hastalar›nda s›k rapor edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Hastal›¤›n insidans› bu bölgedeki
AIDS hastal›¤› insidans›na paralel olarak artmaktad›r (35). Olgular›n ço¤u ya¤murlu mevsimlerde
görülmektedir (36).
Sistemik hastal›¤›n en önemli bulgular› düﬂük dereceli ateﬂ, kilo kayb›, anemi, tekli veya
çoklu cilt lezyonlar›d›r. Cilt lezyonlar› %87 oran›nda jeneralize papüllerdir ve molluskum kontagiozuma benzer ﬂekilde merkezinde göbeklenme vard›r (37). Fungemi, öksürük ve lenfadenopati olgular›n yar›s›nda vard›r. Akci¤erde retiküler ve retikülonodüler veya difüz alveoler görüntü olabilir. Hastalar›n ço¤unda CD4 lenfosit
say›s› 100’ün alt›ndad›r. Mikotik keratit, endoftalmit ve G‹S’in özefagustan kolona kadar herhangi bir segmentinin tutulumu da rapor edilmiﬂtir.
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Direkt mikroskobik incelemede hücre içindeki görüntüsü Histoplasma capsulatum ile kar›ﬂabilir.
Hücre d›ﬂ›ndaki görüntü sosise benzer ﬂekilde
uzam›ﬂt›r ve septal› formdad›r (7).
P. marneffei, amfoterisin B ve azollere duyarl›d›r. Yak›n zamanda AIDS hastalar›nda yap›lm›ﬂ
bir çal›ﬂmada, iki haftal›k amfoterisin B’yi (0.6
mg/kg/gün intravenöz) takiben 10 hafta süreyle
itrakonazol (400 mg/gün-oral) kullan›lan olgularda %97 tedavi baﬂar›s› sa¤lanm›ﬂt›r (38). Bu tedavi rejimi etkilidir ve hastanede kal›ﬂ süresini de
k›saltmaktad›r. Gecikmiﬂ olgularda mortalite
yüksektir. AIDS hastalar›nda relapslar›n olabilece¤i de unutulmamal›d›r, bu nedenle infeksiyonu geçirenlere ömür boyu itrakonazol profilaksisi önerilmektedir (7,39).
Acremonium spp.
Acremonium türleri (daha önceden Cephalosporium olarak bilinmekteydi) çevrede bulunan
saprofit küf mantarlar›d›r. Di¤er hiyalin küf mantarlar› gibi renksiz, septal› hifleri vard›r. Di¤er
küf mantarlar›n›n aksine infeksiyonlar›n ço¤u
immün sistemi normal olan hastalarda görülür.
Kontakt lens takanlarda keratomikoz geliﬂir. Miçetoma Acremonium türlerinin etken oldu¤u en
s›k subkütan infeksiyondur ve ço¤unlukla travma sonras› geliﬂir. Nötropenik hastalarda invaziv infeksiyon geliﬂebilir. ‹nvaziv infeksiyonlar›n
spektrumu sinüzitten, peritonit, septik artrit, osteomiyelit, pnömoni ve yayg›n infeksiyona kadar de¤iﬂebilir (7). Di¤er hiyalohifamikoz etkenlerinde oldu¤u gibi damar dokusuna afinitesi
vard›r, doku infarkt› ve nekrozu yapabilir ve kan
yolu ile yay›l›m yapar. Çok ender görülen bir infeksiyon oldu¤u için sistemik infeksiyonlarda
önerilen standart tedavisi yoktur. Vaka raporlar›ndan amfoterisin B ile kombine cerrahi giriﬂimin faydal› olaca¤› belirtilmektedir. Az say›da
izolatla yap›lan bir çal›ﬂmada, flukonazol ve 5fluorositozinin etkisiz oldu¤u, test edilen antifungaller içinde amfoterisin B’nin en etkin ilaç
oldu¤u gösterilmiﬂtir (40).
Malassezia Türleri
Lipofilik bir maya olan bu genus içinde patojen olan yedi tür vard›r, Malassezia furfur ve Malassezia pachydermatis en s›k görülenleridir. Özellikle
M. furfur’un üretilmesi ve tan›mlanmas› için besiyerine lipid eklenmesi zorunludur, ancak M.
pachydermatis için zorunlu de¤ildir. M. furfur insan
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cildine kolonize olur ve tinea versikolora neden
olur. Yenido¤anlarda, immünyetmezli¤i olan ve
parenteral lipid solüsyonu ile beslenenlerde kateter iliﬂkili sepsise neden olabilir (7,41,42). Ateﬂ
en önemli bulgudur, buna bradikardi, kateter lümeninde t›kanma, solunum yetmezli¤i ve trombositopeni eﬂlik edebilir. Akci¤erlerin masif tutulumu tipiktir (41). M. pachydermatis’in etken oldu¤u bir yenido¤an ünitesi salg›n› bildirilmiﬂtir.
Bu salg›nda düﬂük do¤um a¤›rl›¤›, altta yatan
hastal›¤›n ciddiyeti, arteryel kateter kullan›m› ve
farkl› hemﬂirelere maruz kalma risk faktörleri olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Malassezia türlerine ba¤l› kateter iliﬂkili sistemik infeksiyonlarda kateter ç›kart›lmal› ve sistemik antifungal tedavi baﬂlanmal›d›r. Etken amfoterisin B ve imidazollere duyarl›d›r (Tablo 2).
Korunmada en önemli faktör, sa¤l›k personelinin
el hijyeni ve kateter infeksiyonlar›n›n önlenmesi
konusunda e¤itimidir.
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