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Olgu-1
Yaş: 26 

Cinsiyet: Erkek

Tanı:Üç yıldır bifenotipik lösemi

Şikayetleri: Ateş, nefes darlığı, bacaklarında 
ağrı ve halsizlik 
Fizik muayene; genel durumu iyi, bilinci açık ve 
koopere
 Ateş 37.7° C, nötrofil sayısı 260 
(nötropeni<500),

   Kırmızı kan hücreleri 2760/mm³, Hemoglobin 7.6 
g/dl, Trombosit 16000/mm³
Diğer biyokimyasal parametrelerinde özellik yok 



Olgu-1

Kemoterapi ve antibakteriyel tedavi başlandı 

Yatışının 21. günü öksürük, burunda tıkanıklık, 

ağrı ve kanama şikayetiyle çekilen toraks 
bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi normaldi
Paranazal sinüs BT incelemesinde maksiller 

sinüzit saptandı
Hastanın nötropenisi ve ateşi devam ediyordu



Bu hastadan Mikolojik inceleme için 
hangi klinik örnekler alınmalıdır ?

I.Kan II. Sinüs aspirasyon sıvısı 
III.Balgam IV.BAL V.Doku

A) I, II, III
B) II, III, 
C) III,  IV
D) I, II, V



Bu hastadan Mikolojik inceleme için 
hangi klinik örnekler alınmalıdır ?

I.Kan II. Sinüs aspirasyon sıvısı 
III.Balgam IV.BAL V.Doku

A) I, II, III
B) II, III, 
C) III,  IV
D) I, II, V



Bu hastada alınan klinik örnekler:

KAN ve Sinüs aspirasyon sıvısı veya 

Kitleden Doku



Sinüs aspirasyon sıvısı için ilk 
yapılacak işlem?
A) Direkt mikroskobik bakı
B) Aside dirençli boyama
C) Kültür
D)Serolojik test



Sinüs aspirasyon sıvısı için ilk 
yapılacak işlem?
A) Direkt mikroskobik bakı
B) Aside dirençli boyama
C) Kültür
D)Serolojik test



Mikoloji inceleme;

Sinüs aspirasyon 

sıvısı santrifüj 
edildikten sonra 
mikroskobik 
incelemesi yapıldı



Kültür

Sabouraud Dextroz 

Agar (SDA) ekim 
yapıldı. Besiyeri 37 0C 
ve 25 0C’de inkübe 
edildi.
Kültürde; Başlangıcta 

beyaz, zamanla yeşile 
dönen koloniler 



Dokunun kültüründe bu görüntüler ile hangi 
mantar olabilir?

A) Candida spp.
B) Pneumocystis jirovecii 
C) Fusarium spp.
D) Alternaria spp.
E) Aspergillus spp.



Dokunun kültüründe bu görüntüler ile hangi 
mantar olabilir?

A) Candida spp.
B) Pneumocystis jirovecii 
C) Fusarium spp.
D) Alternaria spp.
E) Aspergillus spp.



Kültürden tür düzeyinde 
tanımlama;

Lam kültürü ile yapılan mikroskobik 

incelemede ise;
Septalı hifalar, kubbe şeklinde vezikül, üst 

kısmın yarısını kaplayan fiyalitler ve sütun 
şeklinde dizilmiş konidyumlar görüldü ve 
A. fumigatus olarak tanımlandı



Bu hastanın tanısında ve 
takibinde serolojik yöntemler 
kullanılabilir mi?
A)Evet

B)Hayır



Bu hastanın tanısında ve 
takibinde serolojik yöntemler 
kullanılabilir mi?
A)Evet

B)Hayır



Hangi serolojik yöntemler 
kullanılabilir?
A) Galaktomannan

B) (1→3)-β-D-glucan 

C) Galaktomannan + (1→3)-β-D-glucan 



Hangi serolojik yöntemler 
kullanılabilir?
A) Galaktomannan

B) (1→3)-β-D-glucan 

C) Galaktomannan + (1→3)-β-D-glucan 



serumda galaktomannan (GM) 
testinin pozitif olarak kabul 
edilen indeks değeri nedir?
A) ≥ 0.1 ng/ml
B) ≥ 0.5 ng/ml
C) ≥ 1 ng/ml
D) ≥ 2 ng/ml



serumda galaktomannan (GM) 
testinin pozitif olarak kabul 
edilen indeks değeri nedir?
A) ≥ 0.1 ng/ml
B) ≥ 0.5 ng/ml
C) ≥ 1 ng/ml
D) ≥ 2 ng/ml



Serumda (1→3)-β-D-glucan testinin 
pozitif olarak kabul edilen indeks değeri 
nedir?
A) < 10 pg/ml negatif , > 20 pg/ml pozitif, 10-

19 pg/ml şüpheli
B)< 30 pg/ml negatif , > 40 pg/ml pozitif, 30-

39 pg/ml şüpheli
C)< 60 pg/ml negatif , > 80 pg/ml pozitif, 60-

79 pg/ml şüpheli
D)< 80 pg/ml negatif , > 100 pg/ml pozitif, 80-

99 pg/ml şüpheli



Serumda (1→3)-β-D-glucan testinin 
pozitif olarak kabul edilen indeks değeri 
nedir?
A) < 10 pg/ml negatif , > 20 pg/ml pozitif, 10-

19 pg/ml şüpheli
B)< 30 pg/ml negatif , > 40 pg/ml pozitif, 30-

39 pg/ml şüpheli
C)< 60 pg/ml negatif , > 80 pg/ml pozitif, 60-

79 pg/ml şüpheli
D)< 80 pg/ml negatif , > 100 pg/ml pozitif, 80-

99 pg/ml şüpheli



Serolojik yöntemler;

Serumda galaktomannan 

(GM) testi (Platelia 
Aspergillus EIA; Bio-Rad) 

(1→3)-β-D-glucan (BG) 

testi (Fungitell, 
Associates of Cape Cod) 
çalışıldı



Olgu-1 
GM ve BDG

Hastaneye yatışından itibaren değişik 

zamanlarda yapılan GM ve BDG antijen 
değerleri negatif olarak bulundu

 (GM indeks: < 0.5; BDG: <60 pg/mL) 



Bu suşun invitro antifungal duyarlılık testi 
için  hangi antifungal tercih edilmez?
A)Amfoterisin B
B)Kaspofungin
C)Vorikonazol 
D)Flukonazol
E)İtrakonazol 



Bu suşun invitro antifungal duyarlılık testi 
için  hangi antifungal tercih edilmez?
A)Amfoterisin B
B)Kaspofungin
C)Vorikonazol 
D)Flukonazol
E)İtrakonazol 



Bu suş invitro antifungal duyarlılık testi için  
hangi CLSI standardına göre çalışılmalıdır?

A)M27-A3

B)M38-A2

C)M44-A2 



Bu suş invitro antifungal duyarlılık testi için  
hangi CLSI standardına göre çalışılmalıdır?

A)M27-A3

B)M38-A2

C)M44-A2 



Olgu-1 
Suşun antifungal duyarlılığı;
Minimal İnhibitör Konsantrasyonu (MİK); 

Amfoterisin B; 0.25 μg/mL

Vorikonazol; 0.25 μg/mL

Kaspofungin; 0.032 μg/mL

İtrakonazol; 2 μg/mL 



Olgu-1 
Tedavi;
İntravenöz lipozomal amfoterisin B tedavisi 

(3 mg/kg) 
 Tedavinin beşinci gününde hastanın ateşi 

düştü 
Semptomları düzeldi

Paranazal sinüs BT’sinde sinüzit 

bulgularının gerilediği görüldü 



Olgu-1 
Sonuç olarak;
İmmün yetmezlikli hastalarda mantar 

enfeksiyonları da yüksek mortaliteye yol 
açmaktadır 
Düşmeyen ateş şikayeti olan nötropenik 

hastalardaki sinüzit olgularında serum GM ve 
BDG antijen testleri negatifte olsa bile, mantar 
infeksiyonları 
A. fumigatus infeksiyonu ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir. 



OLGU SUNUMLARI-
2



Olgu-1
Yaş: 20 

Cins: Kadın 

Tanı:Üç ay önce akut lenfoblastik lösemi  (ALL) 

Şikayetleri: Epigastrik ağrı

Fizik muayenede; genel durumu iyi, bilinci açık 
ve koopere
Batın tomografisi (BT): İnvaginasyon 
saptanması
Medikal tedavi ile şikayetlerinde gerileme oluyor 

Kemoterapi alıyor



Yatışının 18.günü nötropenik kabul 

edilerek 
Kan kültürleri alınıyor 

Tedavi:  İmipenem

 Trimetoprim-sülfametoksazol
 Kaspofungin 



Hastanın genel durumu kötüleşiyor

Yoğun bakım ünitesine devrediliyor 

Asidozu gelişiyor ve düzeltiliyor. 

Eritrosit süspansiyonu ve platelet 

transfüzyonu yapılıyor. 
Solunum sıkıntısı olan ve gittikçe genel 

durumu kötüleşen hasta 
Tedavisinin 3. gününde ölüyor



 Hastanın ölümünden bir gün sonra pozitif 

sinyal veren ve kateterden alınmış olan   
kan kültüründe mantar üremesi oluyor



SDA  24 saatte kuru, 

buruşuk, krem 
renginde  maya 
benzeri koloniler 
saptandı.



Mısır unlu-Tween 80 agarla lam 
kültüründe

Miçelyumlar

Blastokonidya 

Annellokonidyalar 

belirlendi



Germ tüp testi negatif

Üreaz testi negatif  

API 20C AUX 

(Biomerieux, Fransa) ile 
karbonhidratlardan; 
glikoz pozitif, diğerleri 
negatif olduğu görüldü 

SDA’da 45°Cde 24 saatte 

üremesi belirlendi.
Sikloheksimid dirençli 

olduğu gözlendi



Kan kültüründe üreyen bu mantar 
aşağıdakilerden hangi olabilir?

A) Candida cinsi
B) Rhodotorula cinsi
C) Geotrichum cinsi
D) Trichosporon cinsi
E) Blastoschizomyces cinsi



Kan kültüründe üreyen bu mantar 
aşağıdakilerden hangi olabilir?

A) Candida cinsi
B) Rhodotorula cinsi
C) Geotrichum cinsi
D) Trichosporon cinsi
E) Blastoschizomyces cinsi



Mikroskobik ve makroskobik görünümleri

Karbonhidrat asimilasyon testleri, 

Üreaz negatifliği, 

SDA’da 45 °C de üremesi

Sikloheksimid’e dirençli olması nedeniyle

Blastoschizomyces capitatus olarak 

tanımlandı



B.  capitatus suşlarının dendogramı ve 
parmak izi grafisi



Bu suşun invitro antifungal duyarlılık testi 
için  hangi antifungal tercih edilmez?

A)Amfoterisin B
B)Kaspofungin
C)Vorikonazol 
D)Flukonazol
E)İtrakonazol 



Bu suşun invitro antifungal duyarlılık testi 
için  hangi antifungal tercih edilmez?

A)Amfoterisin B
B)Kaspofungin
C)Vorikonazol 
D)Flukonazol
E)İtrakonazol 



Bu suş invitro antifungal duyarlılık testi için  
hangi CLSI standardına göre çalışılmalıdır?

A)M27-A3

B)M38-A2

C)M44-A2



Bu suş invitro antifungal duyarlılık testi için  
hangi CLSI standardına göre çalışılmalıdır?

A)M27-A3

B)M38-A2

C)M44-A2 



Suşun antifungal duyarlılığı;

Antifungal
Amfoterisin B 0,25 μg/mL

Vorikonazol 0,032 μg/mL

Flukonazol 2 μg/mL

Itrakonazol 0,064 μg/mL

Ketokonazol 0,125 μg/mL



Sonuç olarak;
B. capitatus özellikle hematolojik malignensili 

ve febril nötropenili hastaların yaşamını tehdit 
eden sistemik fungal enfeksiyonlarında etken 
olarak düşünülmelidir 
B. capitatus klinik suşlarının invitro antifungal 

duyarlılık sonuçlarının bildirilmesi, antifungal 
politikalarda yol göstermesi bakımından 
önemlidir



TEŞEKKÜRLER


