
Yoğun Bakım Ünitesinde 
Enfeksiyon Etkeni Mantarlar 



Yoğun Bakım Ünitelerinde 

Mantar Enfeksiyonları 

Modern tıptaki özellikle yoğun bakımdaki büyük 

ilerlemeler hastaların sağ kalımını artırmakla 

birlikte mantarlara bağlı fırsatçı enfeksiyonların 

insidansında da artışa neden olmuştur  

• Kompleks medikal ve cerrahi 
problemler 

• Doğal bariyerlerin bozulması 

• Çoklu girişimsel işlemler 

• Uzun süre antibiyotik kullanımı 

Mantar 

Enfeksiyonların 



  YBÜ – Fungal Enfeksiyon – EPIC II 

• 1265 YBÜ – 75 ülke 
• 8 Mayıs 2007 
• 14414 hasta (13976 erişkin) 
• Enfeksiyon oranı %51   
• Enfeksiyonu olan hastaların %70’inde dokümante enfeksiyon mevcut 
• %19 mantar enfeksiyonu  
• Antifungal kullanım oranı %16      

  Vincent  JL, et al.  JAMA  2009 

 



Yoğun Bakım Ünitelerinde 

Mantar Enfeksiyonları 
. 

• Mantar enfeksiyonlarının  >%80 Candida türleri  
• İkinci sırada Aspergillus türleri 
• Nadir görülen diğer türler 

– Mucorales takımı, Fusarium, Malassezia, Trichosporon türleri gibi 

• Mortalite artışı 
• Hastanede kalış süresi ve maliyet artışı 

 Meersseman W et al. Clin Infect Dis 2007; 45:205–216 
 Gagne JJ et al. Pharmacother 2007; 8;1643–1650. 
 Lipsett  PA.  Crit  Care  Med  2006; 34(suppl):215-224 
 Falagas ME et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006; 25:419–425. 
 Paramythiotou E et al. Molecules 2014; 19:1085-1119. 
 Dimopoulos,G et al. 2003; 15:71–75.  



Yoğun Bakımlarda Candida 
Enfeksiyonu 



Candida Türleri

• Filum: Ascomycota 
• Takım: Saccharomycetales 
• Çeşitli sınıflarda yer almaktadır 
• Çok sayıda tür  

– C. albicans 
– C. glabrata 
– C. krusei 
– C. parapsilosis kompleksi 

• C. parapsilosis sensu stricto 
• C. metapsilosis 
• C. orthopsilosis 

– C. tropicalis 



Candida Türlerinin Oluşturduğu 
Hastalıklar  

• Kutanöz enfeksiyonlar 

• Mukoza enfeksiyonları 

• Lokal enfeksiyonlar (Medikal aletler) 

• Yaygın (dissemine) enfeksiyonlar 

– Kandidemi 

– Çoklu organ tutulumu 

• Akut 

• Kronik 

 



Kataterle İlişkili Kandidemi  

Retrospektif çalışmalarda «katater ucu 

kültürlerinde Candida türleri üreyen hastaların %4-

12’sinde kandidemi geliştiği» bildirilmiştir.  
. 

 

 

 

Cristobal L et al.  Intensive Care Med 2014; 40:808–819 



Kandidemi ve Dissemine Kandidoz 
Patofizyolojisi Ia 

• Santral venöz kataterler bir giriş yolu olarak hizmet 
eder 

• Kataterlerin etrafında biyofilmlerin oluşması da 
enfeksiyonun patogenezinde muhtemelen önemlidir 

Cerrahi YBÜ’lerinde 
 Kandidemi oranı 

Santral venöz katateri  
olmayan hastalarda 

Santral venöz katateri  
olan hastalarda 

0.98/1000 gün 1.42/1000 gün 

Blumberg HM et al. Clin Infect Dis 2001; 33:177–186  



Çapraz Kontaminasyon (Ekzojen Yol) 
Patofizyolojisi Ib 

• Damar içi katateri olan hastalarda 

– Sağlık çalışanlarının ellerinde kolonizasyon nadir 
değil 

– Çapraz kontaminasyon nadir 

Cristobal L et al.  Intensive Care Med 2014; 40:808–819 



Kandidemi ve Dissemine Kandidoz 
Patofizyolojisi II 

Endojen Kaynak 

•GİS 
o GİS’te %40-50 

•Geniş spektrumlu antibiyotik 
o Hastanede yatışta %80 

•Mukoza bütünlüğünde bozulma 



Candida Enfeksiyonlarının Görülme 
Sıklığı-Kandidemi 

• Kan kültürlerinden 4-7. sırada izole edilen etken 

• Popülasyona dayalı çalışmalarda  

– 1-8/100 000 

• Danimarka 2003-2004/11 

• Brezilya 2006 /249 

•  Hastane bazlı çalışmalar 

– 2-20/10 000 kabul 

– 11.2-940/10 000 YBÜ’ne kabul 

 Eggimann P et al. Lancet Infect Dis 2003 
 Fridkin SK et al. Clin Infect Dis 2005 
 Trick WE  et al. Clin Infect Dis 2002 



Ülkemizde Kandidemi 

• Yapar N et al. Mycoses 2006; 49:134-138 
– Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir 
– 4 yıllık tarama 
– 5,6/10 000 

• Gültekin ve ark. ANKEM 2010; 24:202-8 
– Adnan menderes Üniversitesi/Aydın 
– 7 yıllık tarama 
– 8/10 000 

• Kazak ve ark. Mycoses 2014; 57:623-629 
– Uludağ Üniversitesi/Bursa 
– 17 yıllık tarama 
– 18/10 000 



Kandidemi Etkenleri 

• Candida albicans (%40-60) 

• C. parapsilosis, C. glabrata, C. tropicalis  

• C. krusei, C. lusitaniae, C. guilliermondii, C. 
rugosa 



Arendrup C. CMI 2014; 20(suppl 6):45-59 



YBÜ Hastalarında Kandidemi ve Yaygın 
Kandidozda Risk Faktörleri 

 Yoğun bakımda uzun süre 
kalmak 

 Hastalık skorunun yüksek 
olması (APACHE II > 20) 

 Birçok bölgede kolonizasyon 
 Uzun süre antibiyotik 

kullanma 
 Kortikosteroid-

immunsupressif tdv 
 Nötropeni 
 Santral venöz katater 
 İntravenöz beslenme 

 
 
 

 Böbrek  yetmezliği 
 Hemodiyaliz 
 Ağır akut pankreatit 
 Gastrointestinal cerrahi 
 Diabetes mellitus 
 İleri yaş 
 Malnutrisyon 
 Vücudunun %50’simin yanık 

olması 
 Major travma 

 

 Luzzati R et al. Mycoses 2013; 56:664–671 
 Muskett H et al. Crit Care 2011; 15:R287 
 Hoffmann-Santoset al. Mycopathologia 2013: 176:409–415 
 Leon C et al. Crit Care Med.2009; 37:1624–1633 
 Paramythiotou E et al. Molecules 2014: 19:1110 



Candida albicans Dışı Candida Türlerinin Risk 
Faktörleri-Temel karakterleri 

Tür Risk faktörleri-Temel karakterler 

C. glabrata Yaşlı hastalarda en yaygın 
Malignitelerde en yaygın 
Coğrafik varyasyonlar 
Spesifik antibiyotik kullanımı 
(piperasillin/tazobaktam, vankomisin) 
Katater ile İV beslenenlerde yaygın 
Izolasyon sistem 
Solid  organ transplantasyonu  
Flukonazol alan hastalarda 

C. parapsilosis Nozokomiyal salgın 
Kataterlerde biyofilm oluşturması 
İmplante alet olması 
İV beslenenlerde  
Ekinokandinlere düşük duyarlılık 
Çocuklarda ikinci en sık izolat 

Paramythiotou E et al. Molecules 2014, 19, 1085-1119.  

 



Candida albicans dışı Candida türlerinin 

risk faktörleri-temel karakterleri 

Tür Risk faktörleri-Temel karakterler 

C. tropicalis Hematolojik malignitelerde 

Nötropeni 

C. krusei Piperasillin/tazobaktam, vankomisin 

kullanımı  

Doğal flukonazole dirençli 

Hematolojik malignitelerde 

Nötropeni 

Son zamanlarda gastrointestinal 

cerrahi 

Flukonazol alan hastalarda 

C. guiillermondi Ekinokandinlere düşük duyarlılık 

Flukonazole düşük duyarlılık 

Intravasküler kateter olması 

Paramythiotou E et al. Molecules 2014, 19, 1085-1119.  

 

Candida albicans Dışı Candida Türlerinin Risk 
Faktörleri-Temel karakterleri 



Kandidemi-YBÜ-Mortalite 

• Kandidemilerde YBÜ mortalitesi %42.6 

– Gram pozitif - mortalite %25.3 

– Gram negatif - mortalite %29.1 



Çok Değişkenli Analizler Sonucunda 

• Neoplazi 
• Kortikosteroid kullanımı 
• C. albicans enfeksiyonu (albicans-dışı 

türler ile karşılaştırıldığında) 
• Uygun olmayan antifungal tedavi 
• Uygun antifungal tedaviye başlamadaki 

gecikme mortalite 

C.parapsilosis enfeksiyonu 

Septik şokun ilk 6 saati boyunca  etkin tedaviye başlamadaki her 1 saatlik 

gecikme hayatta kalma oranında %7.6’lık bir azalma ile sonuçlanır  

Kollef M, et all. Clin Infect Dis 2012;54:1739–1746 



YBÜ-Yaygın Kandidoz 

• Semptomlar özgül değil ve silik 

• Sepsis ve organ disfonksiyonları görülebilir 

• Non-spesifik laboratuvar testleri çok güvenilir 
değil 

• Kan kültürünün duyarlılığı %50-70 

• Kan kültürü dışındaki kültürler ??  
• Bir çok çalışmalara göre antemortem tanı 

%15-40 

 



Candida Enfeksiyonları 
Kandidemi – Yaygın Kandidoz 

• Altın standart: kan kültürü 
• Kandidemi ve yaygın kandidoz şüphesinde her gün 

alınması 
• Otomatize kan kültür sistemleri kullanılması 

• Bactec 9240 (BD Diagnostic system, Sparks, Md.) 
• BacT/Alert (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France) 

• Otomatize sistemlerin performansı, lizis santrifügasyon 
ile uyumlu 

• 30dk ara ile 3 (2-4) adet ayrı venlerden alınması 
• Toplam erişkilerde 40-60 ml; çocuklarda 2-20 ml 

• En az beş gün inkübasyonda tutulması 
• Ortalama saptama süreleri 14-38 saat (bazen 72 saate uzar) 

Willinger B. Current Drug Targets, 2006; 7: 513-22 EFISG . Clin Microbiol Infect, 2012; 18 (suppl. 7): 9-18 

EFISG . Clin Microbiol Infect, 2012; 18 (suppl. 7): 9-18 Vyzantiadis TAA et al. J Clin Pathol, 2012; 65: 475-783 



Fungal Kan Kültür Şişeleri 
Gerekli mi 

• Fungal kan kültürü şişeleri 
• Özel protein ve şeker (besin kaynağı) 

• Genelde BHIB + ferrik amonyum sitrat (demir 
kaynağı)+saponin (eritrosit lizisi için) 

• Antibakteriyal madde 

 



Fungal Şişeler ve Tanı Kılavuzları 

ECİL  Fungal kan kültürü şişesi: Tüm Candida türlerini 
saptayabilmek için önemli olabilir 

ESCMID-EFISG Candida kılavuzu 
 

 Türe ve kültür sisteme göre duyarlılık değişebilir.  
 C. glabrata<duyarlılık 
 C. glabrata için BACTEC 9120<BacT/Alert 

CLSI M54-A dokümanı 
 

 Fungal besiyeri kullanımı ile ilgili kararı merkezler 
vermelidir 

 Fungal kan kültürü şişesi kullanılması üreme 
süresini kısaltabilir. 

IDSA –ASM kılavuzu 
 

 Candida türlerinin standart şişede üremesi yeterli 
düzeyde 

 Maya fungemisi şüphesinde 1 aerob+1 anaerob 
yerine 2 aerob şişeye ekim VEYA fungal besiyeri 
kullanılabilir 

 



Bakterilerle olan koinfeksiyon akılda tutulmalı 

C. albicans’a bağlı nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonlarının %27’si polimikrobiyal 

Candida türleri, Cryptococcus neoformans, Trichosporon, Malassezia 

ANLAMLI 

Üreyen her mantar 

Tür düzeyinde tanımlanmalı 

“KAN KÜLTÜRÜ” 



Candida Enfeksiyonları 
Kandidemi – Yaygın Kandidoz 

• DM+Kültür ile tanı konur 

• Antifungal tedavi alanlarda 
DM daha avantajlıdır.  

İnvazif 
kandidozda 
tanı için en 

uygun örnek; 
doku biyopsi 

örneğidir. 



Solunum yolu 
örnekleri 

• Kontaminasyon/kolonizasyon/Enfeksiyon ? 

• Ağız-boğaz sürüntü örnekleri kolonizasyon ya da 
orofaringeyal kandidoz tanısını destekleyebilir  

• Ağızdan Candida kontaminasyonu sık görülür. Bu 
nedenle Candida pnömonisi tanısı solunum yolu 
örnekleri ile konamaz 

Solunum yolu 
örnekleri 

• En basit ve en ucuz örnek “BALGAM”  

• BAL dahil, solunum örneklerinde Candida üremesi invazif 
akciğer infeksiyonu için anlamlı değildir.  

• Akciğerler kandidemi esnasında tutulabilir (%0.23-8) ancak 
primer Candida pnömonisi nadirdir.  

Candida Enfeksiyonları 
Kandidemi – Yaygın Kandidoz 



Candida Enfeksiyonları 
Kandidüri 

• Kolonizasyon ? 

• İdrar yolları enfeksiyonu 
– Candida türleri, nozokomiyal İYE’nu olan kateterli 

hastalarda en sık 2. etken 

• Yaygın enfeksiyon 
– Kandidüri  

• Sondası olmayan hastalarda 

• Özellikle erkek hastalarda 

• Yaygın kandidozun ilk belirtisi olabilir 

 



Kandidemi-Yaygın Kandidoz 

Kandidemi ve yaygın 
kandidozun tanısında en 

temel yöntem kan 
kültürüdür 

• İdrarın özgüllüğü düşük 

• Bos ve steril boşluk sıvılarının 
duyarlılığı düşük 

• Doku biyopsi örneklerinin 
alınması zor   

İdrar 

BOS 

Steril boşluk sıvıları 

Doku biyopsileri 



Kandidemi-Yaygın Kandidozda Diğer 
Tanı Yolları 

• Kolonizasyon indeksi (Kİ) 

• Candida skoru (CS) 

• Kültür dışı diğer mikrobiyolojik yöntemler 



  Kolonizasyon İndeksi ve Tanı Değeri 

• Candida üremesi (aynı tür 
ve aynı suş) olan anatomik 
bölge sayısı/kültür alınan 
anatomik bölge sayısı 

• Eşik değer ≥0.5  
    
    
 Pittet D, et al.  Ann Surg 1994 



Candida türlerinin kolonizasyonu ve yaygın kandidoz 
için riskin anatomik bölge ile ilişkisi ile ilgili olarak 

Dışkı veya rektal 
sürüntü 
örneklerinin 
sürveyans 
kültürleri pozitif 
olan hastalar 

yaygınkandidoz 

 gelişme riski 

Dışkı veya 

rektal sürüntü 

örneklerinin 

sürveyans 

kültürleri negatif 

olan hastalar 

%7.5 
%3.2 

p=0.019 

İdrar pozitif İdrar negatif 

%9.2 %5.2 p=0.032 
Leon C, et all. Fungal colonization and/or infection in non-neutropenic critically ill patients:results of the 
 EPCAN observational study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009 



Candida Skoru=Risk Değerlendirme 
Stratejisi 

Leon C, et al.  Crit  Care  Med 2006 

 

Skor >2.5 alındığında  
 -Duyarlılık %81  
 -Özgüllük %74 



Çeşitli Çalışmalar=Kİ ve CS 

• CI ≥ 0,5       
 -PPV  %8.7     
 -NPV  %96.1 

• CS ≥ 3       
 -PPV  %13.8    
 -NPV  %97.7 

Magill SS, et al. Diagn Microbiol  Infect  Dis 2006 
Voss A, et al.  J  Clin  Microbiol 1994 
Gürcüoğlu  E, et al Mycoses 2012 
Ibanez-Nolla J, et al.  J Infect  2004 
Leon C, et al.  Crit  Care Med  2006 
Leon C, et al.  Crit  Care Med  2009 
Ergin F. Mikrobiyol Bul 2013 

Agvald-Ohman et al. Scand. J. Infect. Dis. 2008 



• Hücre duvarı antijenleri 
– ß-D-glukan aranması  

– Mannan aranması  

• Özgül nükleik asit aranması 
– Spesifik veya panfungal PCR 

Kandidemi ve Yaygın Kandidoz 
Tanısında Kültür Dışı Yöntemler 

Biyo-belirteçler 



• Çoğu mantarın hücre duvarında bulunan 
heterojen bir moleküldür 

• Limulus testi (LAL Test) ile ölçülmektedir. 
(kolorimetrik veya turbidimetrik metot) 

– Fungitell-Glucatell test (80pg/ml) (Associates of Cape Cod) 

– Fungitec-G-Test MK (30pg/ml) 

– Fungitec G-Test (20pg/ml) 

– Wako ß-Glucan (11pg/ml) (Wako Pure Chemicals) 

(1→3)-ß-D-Glukan (BDG) 

(Seikagaku Corporation) 



1,3 β-D Glukan 

•Kateterle ilişkili kandidemide yoğun bakım hastaları dahil tüm hasta 

gruplarında iyi sonuç vermekte 

•Test özgün değil, invazif kandidoz, aspergilloz, fusaryoz ve Pneumocystis 

jirovecii enfeksiyonlarında hastaların serumlarında saptanabilmekte 

•Yalancı pozitiflikleri sık 

Kolonizasyon 
Selüloz membranlar 
IV immune globulin, albumin, diğer kan ürünleri 
Intra-abdominal ve intra-plevral kullanılan tekstil ürünler   vs 
IV kullanılan anti-mikrobikler 
Gram pozitif bakteriyemiler (Alcaligenes faecalis) 

•Duyarlılık ve negatif tanı değeri yüksek 

Detection and investigation invasive mold disease. Cuenca-Estrella M, Bassetti M, Lass-Flörl C et al. Jantimicrob Chemother 2011; 66: 15-24. 

Candida Enfeksiyonları 
Kandidemi - İnvazif Kandidoz Tanısında BDG 



ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida 
diseases 2012: diagnostic procedures 



• Mannan antijeni; Candida enfeksiyonlarının tanısında 

• Nötropenik olmayan hastalarda duyarlılık düşük 

• Nötropenik hastalarda hepatosplenik kandidoz tanısında 

• Nötropenik hastalarda C.tropicalis’ in etken olduğu kandidemilerin erken 

tanısında 

• Candida menenjitlerinin tanısında yararlı 

• İnvazif enfeksiyonla kolonizasyonu ayırt etmede yetersiz! 

– Floradaki Candida’lar  

Wheat LJ. Transplant Infect Dis 2006; 8: 128-139 McLintock LA. Br J Haematol 2004; 126: 289-297 

 

Kandidemi – Yaygın Kandidoz 
Mannan Antijeni 



• Anti-mannan antikor testleri; 

• Bağışık baskılı gruplarda düşük duyarlılık ve özgüllük nedeniyle 

önerilmez! 

• Bağışıklığı baskılanmış hastalarda yeterli yanıt oluşmamakta ve 

kolonizasyon varlığında da yalancı pozitif sonuçlar alınmaktadır 

• Antikor ve antijen testleri birlikte kullanımı öneriliyor. 

• Nötropenik ateşi olan invazif kandidozlu grupta testlerin duyarlılığı 

%73 ve özgüllüğü %80 bildirilmekte 

 

Wheat LJ. Transplant Infect Dis 2006; 8: 128-139 

 McLintock LA. Br J Haematol 2004; 126: 289-297 

 

Kandidemi – Yaygın Kandidoz 
Anti Mannan Antikor 



ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida 
diseases 2012: diagnostic procedures 



• Testin duyarlığı %77-89 

• Özgüllüğü  %91-100 

• Yoğun bakımda CAGTA pozitif hastaların mortaliteleri uygun 

empirik tedavi almalarına bağlı olarak daha düşük 

• Test kolonizasyon ya da antifungal ajan kullanımından 

etkilenmiyor 

Candida albicans Germ Tüp Antikor Testi- CAGTA-IIFA 



• Çok sayıda çalışma var! 

– Nükleik asid hibridizasyon 

– DNA dizi analizi 

– PNA FISH 

– PCR ….. 

Özgül DNA aranması 

Moleküler yöntemler 



• Kullanılan örnek 

– Doku, kan, serum, plazma, BAL 

• Örnek miktarı (200 µl-10 ml) 

• Farklı metodoloji 

– Nükleik asid ekstraksiyonu 

– Farklı primer ve probların kullanılması 

Moleküler yöntemler 

Onay almış standart test yöntemi yok! 

Arendrup MC, Fisher BT, Zaoutis TE. Invasive fungai infections in the paediatric and neonatal population: diagnostics and 

management issues. CMI. 2009: 15; 613-624. 

Xavier MO, Oliveria FM, Severo LC. Laboratory diagnosis of pulmonary mycose. J Bras Pneumol. 2009: 35; 907-919 



UK-Irish Fungal PCR Consensus Group 
White PL et al. A Consensus on Fungal Polymerase Chain 

Reaction Diagnosis? JMD 2006; 8: 376-384 

• 2001 yılında 7 merkez ile kuruluyor 

• IFI tanısında güvenilir ve 
tekrarlanabilir PCR temelli bir 
yöntem oluşturmak 

• Kullanılan moleküler yöntemlerin 
çok merkezli olarak denenmesi için 
kontrol panelleri oluşturularak 
merkezlere dağıtılıyor 

• Farklı ekstraksiyon yöntemleri 

• Candida için 3 farklı, Aspergillus 
için 5 farklı amplifikasyon 
yöntemleri deneniyor 

• LightCycler (LC; Roche, Lewes, UK) 
• Corbett Rotor-Gene (CR; Corbett 

Research LTD, Cambridge, UK) 
• TaqMan (TQ; Applied Biosystems, 

Warrington, UK) 

• Tam kanda miktarları belirlenmiş  (0-105) 
Candida blastosporlar 

• Tam kanda miktarları belirlenmiş (0-105) 
Aspergillus  konidyaları 

• Aspergillus DNA’sı 



UK-Irish Fungal PCR Consensus Group 
White PL et al. A Consensus on Fungal Polymerase Chain 

Reaction Diagnosis? JMD 2006; 8: 376-384 

• Ekstraksiyon yöntemlerinden mekanik ve/veya enzimatik olarak hücre 
duvar yıkımı yapan yöntem 

•  Löeffler J, et al. Automated extraction of genomic DNA from medically important yeast species and 
filamentous fungi by using the MagNA Pure LC system. J Clin Microbiol 2002, 40:2240–2243 

•  Löeffler J, et al. Compari-son of different methods for extraction of DNA of fungal pathogens from 
cultures and blood. J Clin Microbiol 1997, 35:3311–3312) 

• Tam kan gönderilerek yapılan deneylerde 
• Candida için denenen bütün ekstraksiyon ve amplifikasyon 

yöntemleri benzer  
• 10 CFU/ml belirleyebiliyor 
• Aspergillus testlerinde farklı sonuçlar alınıyor 

• Ekstrakte edilmiş DNA yollanıyor 
• İki yöntem öne çıkıyor 
• Aspergillus primer + Aspergillus spesifik LC hidroliz probu 
• Pan-fungal primer + Aspergillus spesifik TQ hidroliz probu 



Meta analizler 

Duyarlılk Özgüllük 

Mannan ve Anti-mannan %83 %86 

BDG (Candida) %64 %84 

PCR (Candida) %95 %92 



ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida 
diseases 2012: diagnostic procedures 



YBÜ ve Aspergillus  enfeksiyonları 
 



Aspergillus Türleri 

• Filum: Ascomycota 
• Sınıf: Eurotiomycetes 
• Takım: Eurotiales 
• Aile: Aspergillaceae 
• Seksiyon 

– Aspergillus fumigatus kompleks 
•       A.fumigatus sensu  stricto 
•       A.lentulus 
•       Neosartorya udagawe 

– Aspergillus flavus / oryzae kompleks 
– Aspergillus niger kompleks 

•        A. niger 
•        A. tubingensis 
•        A. amawori 

 



Aspergillus Türleri ile Oluşan Enfeksiyonlar 

 Toksik hastalıklar 
– Mikotoksinler (ör. Aflatoksin) 

 Alerjik hastalıklar (Atopik kişiler ve kistik fibroz gibi hastalığı olanlarda) 
– Allerjik sinüzit 

– Allerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA) 

 Kronik nekrotizan akciğer aspergillozu (CNPA) 

– Yapısal akciğer hastalığı olanlarda (ör. Bronşektazi) 

 Lokal enfeksiyonlar 
– Keratit, otit, protez, şant, yara ve cerrahi sonrası gelişen enfeksiyonlar 

– Aspergilloma (Mantar topu) 

• Akciğer kavitelerinde 

• Sinüslerde 

 İnvazif aspergilloz  
– İnvazif pulmoner aspergilloz 

– İnvazif sinonazal aspergilloz 

– Yaygın (dissemine) aspergilloz 



YBÜ ve İnvazif Aspergilloz 

• YBÜ’de invazif aspergilloz insidansı hakkında 
doğru bilgi az 
– Kültürler: Kolonizasyon? Enfeksiyon? 

– Otopsi yapılmaması   

– Karakteristik radyoloji?   

– Kültür dışı yöntemler?  

– EORTC/MSG kriterleri uygun değil  

        
        

  Meersseman W, et al. Clin Infect Dis  2007  



  YBÜ’de İnvazif Pulmoner Aspergilloz  

• YBÜ’de İPA insidansı %0.3-%5.8 

• Mortalite %80 – Atfedilen %20 

• Yüksek mortalite nedenleri   

– Tanıda gecikme     

– Özgül olmayan klinik belirtiler   

– Yeterli tanı kriterlerinin olmaması  

        
        
   Trof RJ, et al.  Intensive Care Med 2007  



YBÜ Aspergillus  enfeksiyonları için en önemli 
risk faktörleri  

• Hematolojik malignite 

• Solid organ alıcısı (özellikle akciğer) 

• Kemik iliği transplant alıcısı (HSCT)  

• Yoğun bakım ünitesinde alımından önce uzun süre 
steroid tedavisi alımı   

• Kronik obstruktif pulmoner hastalık  

• Ciddi yanıklar  

• Önceki kardiyak cerrahi 
Meersseman, et al.Clin. Infect. Dis. 2007, 45, 205–216.  

 



 

YBÜ yatan 6424 hastanın incelenmesinde %6.4 aspergilloz belirlenmiş 
steroid kullanımı (%77),  
akut solunum yetersizliği (%76),  
akut böbrek yetersizliği (%41) mortaliteyi artırıcı risk faktörleri olarak 
görülmüş.  
Hastane kalış süresi  bir gün artıkça hastanede harcanan paranın  
(%3.5) artırdığı belirlenmiş 
 



• Balgamdan Aspergillus izolasyonu; bağışıklığı sağlam bireylerde 

kolonizasyon lehine değerlendirilir 

• Bağışıklığı baskılı bireylerde, invazif hastalık yönünden dikkatli 

karar verilmeli  

• Aynı Aspergillus türünün tekrarlayan izolasyonu ya da alternatif 

tanı testleri gerekli 

• Ardışık 3 örnekte Aspergillus izolasyonu; %92 İA  

Enfeksiyonlar sıklıkla solunum yollarına lokalize 

DOKU > BAL > DTA > BALGAM      

Aspergillus Enfeksiyonları-İnvazif Aspergilloz 



Aspergillus Enfeksiyonları-İnvazif Aspergilloz 

Doku biyopsileri 

• Mantar hif yapılarının görülmesi değerli, 

• Kültür duyarlılığı, hasta özelliklerine göre değişebilir, transplant alıcılarında 
~%25-50 

• Histopatoloji, tür düzeyinde tanımlama bilgisi vermez 

Kan kültürü 

• Aspergillus enfeksiyonlarında duyarlılık düşük 

• Aspergillus terreus dışı Aspergillus türleri ve Penicillium marneffei dışı 
Penicillium türleri kontaminasyon olarak değerlendirilmeli 

• Fusarium, Acremonium, Paecilomyces, Scedosporium türleri ve Aspergillus 
terreus üremesi anlamlı kabul edilir. 



Aspergillus Enfeksiyonları-İnvazif Aspergilloz 

1,3 B-D glukan testi 
• Kültürle kombine 

• Spesifik değil! İnvazif kandidoz, aspergilloz, fusaryoz ve Pneumocystis 
jirovecii enfeksiyonlarında hastaların serumlarında saptanabilmekte 

Galaktomannan  

 

 

• İnvazif aspergilloz tanısında oldukça duyarlı ve özgül bir test 

• Testin duyarlılık ve özgüllüğü çalışılan hasta grubuna göre %40 ile %100 arasında değişir 

• Hematolojik maligniteli transplant alıcılarında testin duyarlılığı, solid organ alıcıları ya da normal 
immüniteye sahip bireylere göre daha yüksek 

• Nötropenik hastalarda duyarlılık, steroid kullanan hastalara göre daha yüksek 

• fumigatus dışı Aspergillus türlerinde duyarlılık daha yüksek  

• Tedaviye yanıtı izlemede başarılı 

• Hastaların önceden antibiyotik kullanmış olmaları özgüllüğü, antifungal almış olmaları da duyarlılığı 
düşürmekte 

• Test sonucunu en az etkileyen kaspofungin 



Galaktomannan-Öneriler 

•Serum, BAL, plevra sıvısı ve BOS’ta çalışılabilmekte 

•Solid organ transplant alıcılarında ve KOAH’da BAL’daki tanı değeri 

serumdan yüksek 

•Nötropenik hastalarda HRCT ile birlikte; 

•Tek örnekte GMI > 0.7 veya iki örnekte GMI > 0.5 

•Nötropenik çocuk hastalarda tanı ve takipte yararlı 

•Erişkin ve çocuk hastalarda 

•serum GMI > 1 ise; tedavi başarısızlığı  

•Nötropenik ve nötropenik olmayan hastalarda, 

•BAL GMI > 1, BOS GMI > 0.5    

Detection and investigation invasive mold disease. Cuenca-Estrella M, Bassetti M, Lass-Flörl C et al. Jantimicrob Chemother 2011; 66: 15-24. 



 Hızlı, kolay uygulanabilen ve teknik yetkinlik gerektirmeyen 

testler “lateral flow devices (LFD)” 

 İnvazif aspergillozlu hastaların serum ve BAL’ında bir 

glikoprotein antijenini 15 dakikada saptayan bir test 

 Test sonuçlarının yorumu kısmen subjektif 

White PL, et al. J Clin Microbiol 2013; 51: 1510-6 

Aspergillus Enfeksiyonları-İnvazif Aspergilloz 
Hasta başı testler 



Yoğun Bakımlarda Diğer Nadir 
Görülen Mantarlar 



Nadir Görülen Mantarlar 

• Küf morfolojisindeki mantarlarından 

– Mucorales takımı=Mukormikoz etkeni  

• Yoğun bakım mantar enfeksiyonlarında 3. sırada yer alır 

– Fusarium türleri, Scedosporium türleri 

• Maya morfolojisindeki mantarlarından 

– Trichosporon türleri 

– Malassezia türleri 



Sporadik mukormikoz 

Daima kesin risk faktörleri ile ilişkilendirilen 
yaşamı tehdit eden bir durumdur  



En Önemli Risk Faktörleri 

• Temel olarak nötropeni 

• Uzun süren diyabetik asidoz 

• Motorlu taşıt kazalarından dolayı oluşan yaygın travma   

• Doğal hastalıklar  

• Kompleks ruhsal travma  

.   
 Andresen D et al. Lancet 2005; 365:876–878 

Neblett Fanfair R et al.  N Engl J Med 2012; 367:2214–2225  

Warkentien T et al. Clin Infect Dis 2012; 55:1441–1449 

Rhizopus türü ile kontamine dil basacaklarından dolayı gelişen 

gastrointestinal mukormikoz rapor edilmiştir.  
Maravi-Poma, E.et al. Intensiv. Care Med. 2004, 30, 724–728 



Diğer İnvazif Küf Enfeksiyonlarında Tanı 

• Aspergillus dışında, Mucorales, Fusarium, Scedosporium türleri de 

yoğun bakım hastalarında invazif enfeksiyona neden olabilmektedir. 

• Özellikle mukormikozlu olgularda, doku örnekleri mantarın canlılığı 

açıdından fazla ezilmemelidir. Histopatolojik inceleme kültüre göre 

daha başarılıdır. 

• Kan kültürü, nadir bazı saprofitik küfler hariç fusaryoz, skedosporyoz 

gibi diğer invazif küf mantarlarına bağlı enfeksiyonlarda oldukça 

başarılı olup (%60-70), duyarlılığı kandidemilerle benzerdir. 



Nadir Maya Etkenleri 

• Yeni doğan yoğun bakımlar 

– Pichia (Hansenula) anomala 

–  Malassezia furfur 

 

 

Chakrabarti A. Microbiology of Systemic Fungal Infections. 
J Postgrad Med 2005; 51 (suppl 1):516-520  

• 12 aylık çalışma / prevalans karşılaştırmaları 
• Malassezia furfur % 2.1 
• Candida türleri    % 1.4 

Latta R, Cafarchia C, Cuna T, et al. Bloodstream infections by Malassezia 
and Candida spp. In critical care patients. Med Mycol 2014;  
Doi: 10.1093/mmy/ 



– Yoğun bakımlar genel durum bozuk bir çok risk faktörü olan 
hastaların takip edildiği yerler 

– Mantar enfeksiyonlarının kliniği silik, odak belirsiz 

– Enfeksiyonun laboratuvar göstergeleri yok 

– Mikroorganizmalar çeşitli ve zor ürüyor 

– Mikroskopi; yorumlaması zor 

SONUÇ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Etken mantarsa tanı daha da zor! 

Klinik bulgular etkene özgü değil 

Kolonizasyonun invazif hastalıktan ayırt edilmesi zor 

Önceden kontaminan düşünülen pek çok mantar etken 
olabilmekte  



SONUÇ 

Yoğun bakımlar bir çok risk faktörüne sahip hastaların takip 
edildiği yerler olduğu için her türlü mantar etken olarak karşımıza 
çıkabilir 

Halen ilk sırada karşılaştığımız etken Candida türleridir 

Mantar enfeksiyonlarının özgül klinik belirti ve bulguları yoktur 

İnvazif enfeksiyonlarda en önemli tanı yolu kan kültürleridir ve 
usulüne uygun yapılmalıdır 

Doku biyopsi örnekleri değerli olmakla beraber alması zordur 

Diğer örnekler klinik anlamlılık açısından iyi yorumlanmalıdır ve 
klinik laboratuvar işbirliği yapılmalıdır 

Kültür dışı yeni tanı yöntemleri uygulanabilir. Ancak yine yakın 
klinik-laboratuvar işbirliği ile anlam kazanabilir 


