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Epidemiyoloji bilimi

 Toplumdaki sağlık ile ilgili durumların  ile
ilgili bütün durumların görülme sıklığını ve
bunları etkileyen faktörleri inceler.
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Mantar hastalıklarının epidemiyolojisi

 Doğada nerelerde bulunduğunu
 İnsan ve hayvanlara bulaşma yollarını
 En sık görülen tür ve alt türleri ortaya

çıkarır.
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 En sık görülen tür ve alt türleri ortaya
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1. Doğada Aspergillus

 Dış ortam

 Penicillium
 Cladosporium
 Alternaria
 Helminthosporium
 Aspergillus
 Rhizopus
 Mucor

 İç ortam hava florası

 Penicillium
 Aspergillus

 Yaygın olarak bulunur.
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Yuluğ N, Kuştimur S. Ankara’nın iç ve dış ortam hava florası. Mikrobiyol Bül 1977; 11: 355-364.



Doğada Aspergillus

 24 astımlı ve 14 sağlıklı kişinin ev florası
 Sırası ile Penicillium, Cladosporium,

Aspergillus, Alternaria

 Gruplar arasında fark yok
 Evlerin mutfaklarında küfler daha fazla
 Isparta için küf florası mevsimsel özellik

gösteriyor

 24 astımlı ve 14 sağlıklı kişinin ev florası
 Sırası ile Penicillium, Cladosporium,

Aspergillus, Alternaria

 Gruplar arasında fark yok
 Evlerin mutfaklarında küfler daha fazla
 Isparta için küf florası mevsimsel özellik

gösteriyor

Molds in the homes of asthmatic patients in Isparta, Turkey. Unlu M, Ergin C, Cirit M, Sahin U,
Akkaya A. Asian Pac J Allergy Immunol 2003; 21: 21-24.



Doğada Aspergillus

 127 astımlı ve 127 sağlıklı kişinin ev florası

 İki grup arasında flora farkı yok
 En sık Aspergillus ve Penicillium
 Ahşap zeminli evlerin havasında daha az

mantar var

 127 astımlı ve 127 sağlıklı kişinin ev florası

 İki grup arasında flora farkı yok
 En sık Aspergillus ve Penicillium
 Ahşap zeminli evlerin havasında daha az

mantar var

Fungi and indoor conditions in asthma patients. Ceylan E, Ozkutuk A, Ergor G, Yucesoy M, Itil O,
Caymaz S, Cimrin A. J Asthma 2006; 43: 789-794.



Klinik anlamı ?

 Dış ortam havasında Aspergillus dışı küfler
daha fazla

 Allerji testlerinde Alternaria,
Cladosporium kullanılır.

 Penicillium allerjen mi ? Eklenmeli mi ?
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Klinik anlamı ?

 İç ortam havasında Penicilium ve
Aspergillus en sık izole edilen cinslerdir

 Küf mantarı kaynaklı mikozlarda en sık
Aspergillus izole edilmesi ile uyumludur.

 Penicillium nerede ?
 Neden hastalık oluşturmuyor ?
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Aspergillus virülans faktörleri

 Gliotoxin
 Fagositoz yapmayan hücrelerin invazyonu
 Katalaz
 Akciğer epitel hücrelerinin konidyaları alması
 Damar endotel hücrelerinin invazyonu
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2. İnsan ve hayvanlara bulaşma yolları

Konidyaların inhalasyonu



 Dış ortam havası
 İç ortam havası
 Ev ve hastane suları
 Gıdalar

Aspergillus bulaş kaynakları

 Dış ortam havası
 İç ortam havası
 Ev ve hastane suları
 Gıdalar Konidyaların inhalasyonu



Aspergilloz kimlerde görülür ?

 Normal konaklarda çok
nadir

 Kemik iliği nakli alıcıları
 Hematolojik maligniteler

 Solid organ nakli alıcıları
 HIV/AIDS
 Solid organ kanserleri
 Kronik granülomatöz hastalık
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GvHD

Yoğun bakım hastaları



Yoğun bakımlar

 Yatıştan sonraki ilk 6 günde kolonizayon
başlıyor

 Hastaların
 % 33’ü hematolojik kanser
 % 10’u nötropeni
 % 14’ü KİT
 % 11’i HIV
 % 22’si kronik akciğer hastası
 % 10’u diğer
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Isolation of Aspergillus in critically ill patients: a potential marker of poor aoutcome. Khasawneh MK,
et al. J Crit Care 2006;21: 322-327.



Aspergillus hastalıkları

 Allerjik bronkoplumoner aspergilloz (ABPA)
 Paranazal sinüslerin hastalıkları
 Allerjik sinüzit
 Sinüs aspergilloması
 Kronik granülomatöz sinüzit
 Kronik invaziv sinüzit
 Akut invaziv sinüzit

 Allerjik bronkoplumoner aspergilloz (ABPA)
 Paranazal sinüslerin hastalıkları
 Allerjik sinüzit
 Sinüs aspergilloması
 Kronik granülomatöz sinüzit
 Kronik invaziv sinüzit
 Akut invaziv sinüzit



Aspergillus hastalıkları

 Alt solunum yolu hastalıkları
 Aspergilloma
 Kronik pulmoner aspergilloz
 Kronik nekrotizan pulmoner aspergilloz

 İnvaziv bronşiyal aspergilloz
 Trakeobronşit
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Aspergillus hastalıkları

 Santral sinir sistemi aspergillozu
 Aspergillus fungemisi
 Göz enfeksiyonları
 Endokardit – Miyokardit
 Osteomyelit
 Otomikoz
 Deri aspergillozu
 Böbrek aspergillozu
 Sindirim sistemi aspergillozu
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Hastane havasının önemi

 İnşaat çalışmaları
 Riskli ünitelerde görülen salgınlar
 Hava örneklemesi



Hastane havasının klinik anlamı

 İç ve dış ortam hava örneklerinde en  sık
Penicillium ve Cladosporium cinsi küfler
bulunmasına rağmen hastalarda enfeksiyon
etkeni olarak en sık Aspergillus türleri
izole edilmiştir.
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bulunmasına rağmen hastalarda enfeksiyon
etkeni olarak en sık Aspergillus türleri
izole edilmiştir.

Hastanede yapılan inşaat çalışmalarının immün sistemi baskılanmış hastaların bulunduğu çevre ve fırsatçı küf
enfeksiyonları gelişimi üzerindeki etkisinin araştırılması. Eren A, Kuştimur S, Kalkancı A, ve ark. Mikrobiyol Bül 2008;
42: 83-93.



Hastane havasının klinik anlamı

 İç ve dış ortam havası arasında toplam koloni
ve spor sayıları aynı

 Hastane çevresinde ve içerisinde yürütülen
çeşitli inşaat çalışmaları havadaki küf
miktarını arttırıyor

 Düzenli hava örneklemesi
 Hastalardaki kolonizasyon
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enfeksiyonları gelişimi üzerindeki etkisinin araştırılması. Eren A, Kuştimur S, Kalkancı A, ve ark. Mikrobiyol Bül 2008;
42: 83-93.



Ne yapılmalı ?

 Riskli hastaların bulunduğu servislerde
düzenli hava örneklemesi yapılmalı

 İnşaat alanları izole edilmeli
 Hastane binaları yapılırken pencere

olmamalı
 Riskli ünitelerde HEPA filtreler bulunmalı
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Ne yapılmalı ?

 Riskli üniteler hastanenin giriş veya girişe
yakın katlarına değil, daha üst katlara
kurulmalı

 Hasta odalarında bulunan HEPA filtreler
etkinlik açısından belirli aralıklarla kontrol
edilmeli

 Hastane enfeksiyon kontrol komiteleri bu
konuda dikkatli davranmalı
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3. En sık görülen tür ve alt türler

 350’den fazla Aspergillus türü
 Klinik aspergillozun % 95’i
 Aspergillus fumigatus
 A. flavus
 A. niger

 A. nidulans, A. terreus, A. oryzae, A. ustus,
A. versicolor
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Richardson MD, Hope W. Aspergillus, In: Clinical Mycology, Second Ed. (Anaissie EJ, McGinnis MR,
Pfaller MA Eds.). Churchill Livingstone Elsevier, 2009: 271-296.



Türkiye’de aspergilloz

 Olgular yüksek olası ve olası aspergilloz
 Çocuk olguların derlendiği merkezimize ait bir

çalışmada,
 12 kandidoz olgusunun
 10 tanesi kanıtlanmış, 2 tanesi yüksek olası iken,

 9 aspergilloz olgusunun sadece 1 tanesi kanıtlanmış,
2 tanesi yüksek olası ve 6 tanesi ise olası olgular
olarak sınıflanmıştır
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Invasive fungal infections in pediatric leukemia patients receiving fluconazole prophylaxis. Kaya Z,
Gürsel T, Koçak Ü, Aral YZ, Kalkancı A, Albayrak M. Pediatr Blood Cancer 2009; 52: 470-475.



Aspergilloz tanısı

 Bir olgunun kanıtlanmış mikoz olarak
tanımlanabilmesi için dokuda mantarın
mikrobiyolojik olarak gösterilmesi esastır.
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Revised definitions of invasive fungal disease from the European Organization for Research and Treatment of
Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Mycoses Study Group (EORTC/MSG) Consensus Group. De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, et al. Clin Infect Dis 2008;
46:1813-1821.



Aspergilloz tanısı

 Klinik ve radyolojik bulgular
 Direk mikroskobik incelemede mantar elemanları
 Kültürde Aspergillus üremesi
 Galaktomannan antijen pozitifliği
 Histopatolojik olarak hiflerin görülmesi
 Konak faktörleri
 Nötropeni, ateş, uzamış antibiyotik kullanımı,

immünsüpresyon öyküsü invaziv mantar enfeksiyonu
öyküsü, AIDS öyküsü
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Richardson MD, Hope W. Aspergillus, In: Clinical Mycology, Second Ed. (Anaissie EJ, McGinnis MR,
Pfaller MA Eds.). Churchill Livingstone Elsevier, 2009: 271-296.



Aspergilloz tanısı

 Mikroskobi ve kültür
 Galaktomannan antijen pozitifliği
 Beta-glukan testi
 Aspergillus DNA’sının gösterilmesi
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Pfaller MA Eds.). Churchill Livingstone Elsevier, 2009: 271-296.



Aspergilloz tanısı

 Sadece patolojik olarak aspergilloz tanısı konulması
bilimsel olarak mümkün değildir.

 Septalı hif oluşturan hiyalen küf mantarlarının
tamamı dokuda aynı görüntüyü oluşturmaktadır.

 Kaynakların çoğunda 45 derecelik açı ile dallanan,
septalı hifler aspergilloza özgül kabul edilmektedir.

 Olgu bildirimlerinde üreyen bir küf mantarı
olmamasına rağmen tanı aspergilloz olarak
sunulmaktadır.
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Güzel Tunçcan Ö, Akı ŞZ, Akyürek N, Sucak G, Şenol E. Isolated cutaneous aspergillosis in an acute lymphoblastic
leukemia patient after allogeneic stem cell transplantation. J Infect Dev Ctries 2011; 5: 406-409.
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Aspergilloz tanısı

 Kültür seroloji uyumsuzluğu

 Maksiller sinüzit olgusu
 Konka örneğinde A. fumigatus
 Galaktomannan antijeni ve beta glukan

aktivitesi negatif
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Galaktomannan ve 1,3 beta-D Glukan negatifliği ile giden Aspergillus fumigatus suşunun neden olduğu maksiller sinüzit
olgusu. İnci M, Atalay MA, Kurnaz F, Koç AN, Kasap FF. İnfeks Derg 2009; 23: 137-140.



Aspergilloz tedavisi

 SSS enfeksiyonları nadir ancak ölümcül

 Ülkemizden yapılan bir olgu sunumunda, SSS geçişi
çok iyi olan amfoterisin B, vorikonazol gibi
antifungaller varken, tedavide kaspofungin kullanıldığı
bildirilmiştir.

 Öyle ise bu enfeksiyonun bütün yönleri ile tartışılması,
tanı ve tedavi rehberlerinin yaygınlaştırılması
gerekmektedir.
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Sırmatel Ö, Sırmatel F, Gürsoy B, ve ark. Diyabetik bir hastada atipik seyirli Aspergillus meninjiti.
İnfeks Derg 2008; 22: 59-64.



Salgınlar

 Ekim 2003-Haziran 2004 arasında 4 olgu
 3 endoftalmi, 1 fungemi
 RAPD ile genotiplendirme
 Göz örnekleri tek klon
 Fungemi olan çocuk ayrı genotip
 Hava örneğinde yok.
 Hastane bulaşı ??
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Clustering of invasive Aspergillus ustus eye infections in a tertiary care hospital: A molecular epidemiologic study of an
uncommon species. Saracli MA, Mutlu FM, Yıidıran ST, et a. Med Mycol 2007; 45: 377-384.



Türkiye’de tür dağılımı

 Dört yıllık bir süre
 Fırsatçı mantar enfeksiyonu ön tanısı
 85 hastanın 22 tanesinde (% 26) Aspergillus

 A. fumigatus
 A. favus
 A. niger

 Dört yıllık bir süre
 Fırsatçı mantar enfeksiyonu ön tanısı
 85 hastanın 22 tanesinde (% 26) Aspergillus

 A. fumigatus
 A. favus
 A. niger

Aspergillus spp. isolations from respiratory tract samples in Trakya University Hospital. Gürcan S,
Demir M, Altıay G, et al. Tuberk Toraks 2007; 55: 160-166.



Türkiye’de otomikozda tür dağılımı

 Aspergillus cinsi küfler
 433 ön tanılı hastanın 107 tanesinde (%25) üreme
 54 olguda Aspergillus niger,
 19 olguda Aspergillus fumigatus,
 6 olguda Penicillium spp.,
 4 olguda Aspergillus terreus,
 3 olguda Aspergillus flavus

 21 olguda etken olarak maya mantarları
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 3 olguda Aspergillus flavus

 21 olguda etken olarak maya mantarları

Manisa ve çevresinde soyutlanan otomikoz etkenleri. Değerli K, Akçalı S, Sezgin C, Ünlü H, Özbakkaloğlu B.
İnfeks Derg 2002; 16: 211-213.



Türkiye’de otomikozda tür dağılımı

 Otomikoz olguları
 67 olguda üreme
 30 olguda A. niger
 12 olguda A. fumigatus
 12 olguda A. flavus
 1 olguda A. terreus

 Geri kalan 12 tanesi Candida cinsi
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 12 olguda A. flavus
 1 olguda A. terreus

 Geri kalan 12 tanesi Candida cinsi

Özcan KM, Özcan M, Karaarslan A, Karaarslan F. Otomycosis in Turkey: predisposing factors, aetiology
and therapy. J Laryngol Otology 2003; 117: 39-42.



Tür dağılımının klinik anlamı

 Otomikoz olgularında en sık A. niger etken
 İnvaziv olgularda en sık A. fumigatus etken



Türkiye’den yapılan diğer bildirimler

TOPLAM 64 OLGU

TANI YÖNTEMİ

Sadece
kültür

Sadece
histoloji

Sadece
seroloji veya
sadece
radyoloji

Histoloji +
kültür

Bağışık
sistemi
sağlam

18 1 10 1 6Bağışık
sistemi
sağlam

Bağışık
sistemi
baskılanmış

46 9 16 5 16

10 26 6 22



Türkiye’de aspergilloz için ne söylenebilir ?

 Sıklığı artmaktadır
 Tanısı zordur, eksiklerimiz var
 Tedavisi zordur, eksiklerimiz var
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Türkiye’de aspergilloz için ne söylenebilir ?

 Bağışıklık sistemi sağlam bireylerde enfeksiyon

 Tiroid, periton, eklem aralıkları, mesane, dil, aort
kapağı gibi nadir bölgelerde enfeksiyon

 Aspergillus alliaceus gibi nadir türler

 Diğer fırsatçı etkenler ile birlikte enfeksiyon

 Bağışıklık sistemi sağlam bireylerde enfeksiyon

 Tiroid, periton, eklem aralıkları, mesane, dil, aort
kapağı gibi nadir bölgelerde enfeksiyon

 Aspergillus alliaceus gibi nadir türler

 Diğer fırsatçı etkenler ile birlikte enfeksiyon



Türkiye’de Aspergillus
enfeksiyonlarının epidemiyolojisi

 Doğada yaygın olarak bulunuyor.
 İnsan ve hayvanlara hava yolu ile bulaşıyor.
 İnvaziv enfeksiyonlarda en sık A.fumigatus,

otomikozda en sık A.niger etken
 Diğer türlere ait olgu bildirimleri var.
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