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 Yaş: 25
Cins: Erkek
 Tanı: İki yıldır akut lemfoblastik lösemili HIV negatif
 Şikayetleri:  ateş, öksürük, balgam ve nefes darlığı
 Fizik muayenede; alt ve orta loplarda diffüz raller
 Ateş 38.6° C,  nötropeni (nötrofil sayısı 430/mm3)
 X-ray: plevral efüzyonu olmadan bilateral

infiltrasyon
 Kİ aspirasyonunda; myeloid supresyon
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Bu hastadan Mikolojik inceleme için
hangi klinik örnekler alınmalıdır ?
 I.Kan II. Bronskopik biyopsi

III.Balgam IV.BAL
a) I, II,
b) II, III,
c) III,  IV
d) I,II,III,IV
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Bu hastada alınan klinik örnekler:

 Balgam, kan, BAL Balgam, kan, BAL



Mikoloji Laboratuvarında BAL ve
Balgam için ilk yapılacak işlem?
 A) Direkt mikroskopik bakı
 B) Aside dirençli boyama
 C) Kültür
 D)Serolojik test
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BAL ve balgamın direkt
mikroskopik bakısında
 Maya ve küf morfolojisinde mantar

elemanı belirlenmedi.



BAL ve balgamın direkt mikroskopik
bakısından sonra ilk yapılacak işlem
hangisidir?
a)Kültür
b)Antikor arama
c)Moleküller yöntemi
d)İmmun difüzyon yöntemi
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BAL ve balgamın mikolojik kültüründe hangi
besiyerleri kullanılmalıdır?

 EMB
 Hektoenterik agar
 Sabouraud dektroz agar
 RPMI-1640
 Çukolatamsı agar
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BAL ve balgamın mikolojik kültüründe
Sabouraud dektroz agar da;

 Üreme olmadı.



 Balgam, kan ve idrar kültürleri negatif
 BAL ve balgam; Aside dirençli boyamaları;

negatif
 viral antikor araştırmaları; negatifti.
 BAL;bakteri, mantar ve M.tuberculosis

kültürleri negatiftir.
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BAL ve balgam kültür negatif ise ne
yapılabilir?
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BAL ve balgamın kültür negatif ise ne
yapılabilir?
 A) Giemsa +DFA
 B) Giemsa +Moleküler yöntem
 C) Giemsa +antikor arama
 D) DFA+antikor arama
 E) antikor arama+antijen arama
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BAL ve balgamın Giemsa
boyamasında:

 KİSTKİST veve DUVARIDUVARI::
BoyanmBoyanmadı fakatadı fakat berrakberrak birbir
halkahalka gibigibi görüngörünündü. 2,4,8liündü. 2,4,8li
çekirdekleçekirdeklerr kırmızıkırmızı--mormor
renkte boyandığı görüldü.renkte boyandığı görüldü.
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FORMLARFORMLAR ::
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BAL ve balgamın DFA boyamasında:

 KİST DUVARIKİST DUVARI::,, elmaelma
yeşiliyeşili renkrenktete,, halkahalka gibigibi
görüngöründüdü..
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BAL ve balgamın Giemsa ve DFA
boyamasında bu görüntüler ile hangi mantar
olabilir?
 a)Candida albicans
 b) Pneumocystis Jirovecii
 c) Geotrichum candidum
 d)Blastoschizomyces capitatus
 e) Aspergillus fumigatus
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 BAL’ın Giemsa ve immunofluoresein
boyamasında; P.jirovecii varlığı gösterildi.



Resim1. Giemsa boyamada P.jirovecii kist ve trofozoidleri
Resim2.Immunofluorescence boyamada P. jirovecii



BOYABOYA KİST DUVARIKİST DUVARI TROFİK VE DİĞERTROFİK VE DİĞER
FORMLARFORMLAR
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BAL ve balgamın Gram boyanmasında
P.jirovecii kist ve trofozoidleri gösterilebilir
mi?
 A)Evet
 B)Hayır
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BOYABOYA KİST DUVARIKİST DUVARI TROFİK VE DİĞERTROFİK VE DİĞER
FORMLARFORMLAR
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intrakistikintrakistik

cisimcikler morcisimcikler mor
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BAL ve balgamın kalkoflor beyazı
boyanmasında P.jirovecii kist ve trofozoidleri
gösterilebilir mi?

 A)Evet
 B)Hayır
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BAL ve balgamın kalkoflor beyazı
boyanmasında P.jirovecii kist gösterilebilir
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BOYABOYA KİST DUVARIKİST DUVARI TROFİK VE DİĞERTROFİK VE DİĞER
FORMLARFORMLAR

KALKOFLORKALKOFLOR
BEYAZIBEYAZI

Boyanır, maviBoyanır, mavi--
beyaz veya yeşilbeyaz veya yeşil

renk alırrenk alır
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Tanın doğrulamak ve takibinde kullanmak
için hangi serolojik yöntemi kullanılmalıdır?

 A)Serum  1,3Beta-D- Glukan antijeni
 B)Serum galaktomannan antijeni
 C)Serum mannan antijeni
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 Yatışta ve 5. günde serum BDG;>500
pg/mL

 Serum galaktomannan; negatif
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Tanıda kullanmak için serumda hangi
nonspesifik biyokimyasal test
kullanılabilir?
 Glikoz
 BUN
 Kolesterol
 LDH düzeyi

 Glikoz
 BUN
 Kolesterol
 LDH düzeyi



Tanın kullanmak için serumda hangi
nonspesifik biyokimyasal test
kullanılabilir?
 Glikoz
 BUN
 Kolesterol
 LDH düzeyi

 Glikoz
 BUN
 Kolesterol
 LDH düzeyi



 Serum LDH düzeyi; 621 IU/L (normal 100-
245 IU/L).
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Tedavide hangi kemoterapik
kullanılır?
a) Nistatin
b)Terbinafin
e)trimethoprim-sulfamethoxazole
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Tedavide hangi antifungal tercih
edilebilir?
a)Amfoterisin B
b)Kasfofungin
c)Flukonazol
d)İtrakonazol
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Tedavi;
 trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-

SMX) ile BDG düzey düşerek hasta
iyileşti.

 trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-
SMX) ile BDG düzey düşerek hasta
iyileşti.



BAL(nötropenik, bağışıklığı baskılanmış)

Direkt mikroskopik bakı

- +

KültürKültür

+_
İdentifikasyon

+_

Giemsa boyama, DFA

-+

BDGP.Jirovecii etken tedavi

BDG
+ -

Tedavi takipte kullan BDG tekrar

+ -
tekrar örnek Mantar infeksiyonundan uzaklaş



Sonuç olarak;

 Hematolojik hastalığı ve nötropenisi olan
bağışıklığın baskılanmış hastalarda P. Jirovecii
etken olarak düşünülmelidir.

 Özellikle Direkt bakı ve kültürün negatif olduğu
durumlarda P. Jirovecii etken olarak düşünülmeli
ve Giemsa ve DFA ile etken aranmalıdır.

 P. Jirovecii enfeksiyonunda hem tanıda hemde
tedavinin takibinde BDG testi güvenilir olarak
kulanılabilmektedir.

 Hematolojik hastalığı ve nötropenisi olan
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ve Giemsa ve DFA ile etken aranmalıdır.

 P. Jirovecii enfeksiyonunda hem tanıda hemde
tedavinin takibinde BDG testi güvenilir olarak
kulanılabilmektedir.



TEŞEKKÜRLER
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Pneumocystis jirovecii

 Memelilerin akciğerlerine yerleşir
 Flamentöz yapıda olmayan mantarlar
 1980’lerin sonuna kadar protozoan gibi

sınıflandırıldı
 Morfolojik özelliklerinden dolayı ve
 mitokondriyal ve rRNA analizleri

sonucunda Mantarlarla homolog olduğu
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Pneumocystis jirovecii
sınıflandırması
 Alem:   Fungi
 Bölüm: Ascomycota
 Sınıf:    Archiascomycetes
 Takım: Pneumocystidales
 Aile:     Pneumocystidaceae
 Cins:    Pneumocystis
 Tür : P.jirovecii, P.carinii, P.wakefieldiae

P.murina
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Pneumocystis
jirovecii

Tek hücreli ve
ökaryotik
Akciğer alveollerinde
hücre dışında yaşar
Yaşam döngüsü:

Trofozoit ( trofik
evre)
Prekist (sporosit)
Kist (spor hali)
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Pneumocystis jirovecii

 İnfeksiyonun daha çok hava yolu ile
bulaştığı düşünülmekte

 Fetus infekte olabilir ve doğum sırasında
plesanta ile de geçiş olabilmekte

 Yaşamın erken dönemlerinde edinilen
kolonizasyonun çok uzun süre hatta
yaşam boyu kalabildiği gösterilmiş
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Pneumocystis jirovecii

 İnsan ve çeşitli hayvanların İnhale edilerek
alveollerinde

 Bağışıklığın baskılanmasıyla birlikte
çoğalır ve kademeli olarak alveolar
boşlukları doldurur

 Akciğer dokusunun köpüksü eozinofilik
eksüdası ve bal peteği görünüşü
Pneumocystis pnömonisi için tipiktir
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Pneumocystis pnömonisi için tipiktir



 P.jirovecii’nin 4 klinik formu görülür;
Asemptomatik infeksiyon
 İntersitisyal Plazma Hücresi Pnömonisi
 İmmün yetmezlikli Bireylerde Pnömoni
Ekstrapulmonar İnfeksiyon
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Laboratuvar Tanı

 Klinik Örnekler;
 BAL
 Balgam
 Bronşiyal fırçalama
 Trakeal aspirat sıvısı
 Transbronşiyal biyopsi ile alınan doku
 Açık toraks akciğer biyopsileriyle alınan doku
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Direkt Floresan Antikor(DFA)



(1,3)-β-D-Glukan (BDG)

 Maya ve küf mantarlarının hücre duvar
yapısında

 Belli bir mantar türüne özgü değil
 BDG’ın pikogram düzeyinde miktarını

ölçebilmekte
 Sistemik fungal enfeksiyon sırasında bu

polisakkaridin varlığını göstermek için
 MSG (Mycoses Study Group)
 EORTC (European Organisation for Research and

Treatment of Cancer)
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Moleküler Yöntemler

 PCP kuşkusunun olduğu olgularda infeksiyonun
erken evrede saptanmasının gerektiği
durumlarda

 P.jirovecii DNA’sının amplifikasyonu henüz rutin
olarak uygulanmamakta

 Standart mikroskobik yöntemler PZR’a dayalı
yöntemlerden daha spesifik

 PZR pahalı ve yoğun emekli fakat daha duyarlı

 PCP kuşkusunun olduğu olgularda infeksiyonun
erken evrede saptanmasının gerektiği
durumlarda

 P.jirovecii DNA’sının amplifikasyonu henüz rutin
olarak uygulanmamakta

 Standart mikroskobik yöntemler PZR’a dayalı
yöntemlerden daha spesifik

 PZR pahalı ve yoğun emekli fakat daha duyarlı



Tedavi
 PCP tedavi edilmezse mortalitesi %100’e varır
 Trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) ve

pentamidin isetionat
 Atovaquone ve klindamisin-primakin
 Kortikosteroidler
 Caspofungin gibi Ekinokandinler klinikte başarılı

olmakta ve tedavide başarılı bir seçenek olarak
bildirilmektedir
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olmakta ve tedavide başarılı bir seçenek olarak
bildirilmektedir

Xiang-dong MU, et al. Chin Med J 2009.



Korunma

 PCP ataklarını önlemeye yönelik
 Proflaksi bağışıklık baskılandığı sürece

devam etmeli
 HIV ile infekte hastalar birincil proflaksi
 Bağışıklık sistemi baskılanan ve

baskılayıcı ilaç kullanan
 Önceden edinilen bağışıklık yetmezliği

bulunan hastalara
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