
Mantarlar›n Genel Özellikleri
Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar›
klinik infeksiyon tablolar›na göre farkl› bafll›klar alt›nda
incelenebilen genifl bir infeksiyon yelpazesine sahip mikro-
organizmalard›r. Say›lar› 250 000’e kadar ulaflan fungus
türü tan›mlanm›flt›r ve bunlardan 500’den az› insan hasta-
l›¤› ile iliflkilendirilmifltir. Nadir durumlar hariç insandaki
fungal infeksiyonlar çevreden ekzojen yol ile kazan›lmak-
tad›r ve inhalasyon, sindirim ya da travmatik implantasyon
ile geçmektedir. Ayn› zamanda bu infeksiyonlar›n klinik
bulgular› s›kl›kla özgül olmad›¤›ndan tan›lar›, klinik göz-
lem ile mikrobiyolojik, histolojik, radyolojik ve serolojik
kan›tlar›n kombinasyonu ile konulmaktad›r. Küf ve maya
formundaki mantarlar›n genel özellikleri de birbirinden
farkl›d›r (Tablo 1). 
Küf Mantarlar›: Aspergillus türleri, Fusarium türleri, Pe-
nicillium türleri,…
Dimorfik mantarlar : Histoplasma capsulatum, Blastomy-
ces dermatitidis, Coccidioides immitis.
Maya Mantarlar›: Candida türleri, Trichosporon türleri,
Blastoschizomyces capitatus, neoformans d›fl› Cryptococ-
cus türleri, Malassezia türleri, Rhodotorula rubra, Hanse-
nula aromala, Sacchoromyces cerevisia.

Tablo 1. Küf ve maya formundaki mantarlar›n genel 
özellikleri

Fungal ‹nfeksiyonlar›n De¤iflen Paterni
Son iki dekatta insanda geliflen mantar infeksiyonlar›n›n
paterninde de¤ifliklikler gözlenmifltir. Özellikle sa¤l›k bak›-
m›ndaki geliflmeler, hayat› tehdit eden mantar infeksiyon-

lar›n›n say›s›n› istenmeyecek boyuta ç›karm›flt›r. Bu infek-
siyonlar özellikle görülme s›kl›klar›n›n artt›¤› kazan›lm›fl
immün yetmezlik sendromu (AIDS), solid organ ya da he-
matopoietik kök hücre transplant al›c›lar›, hematolojik
maligniteli kifliler ve di¤er debilitesi olan ve immünkom-
promize hastalarda daha büyük öneme sahip hale gelmifl-
lerdir. Fungal infeksiyonlar›n önlenmesi ve tedavisindeki
geliflmelere karfl›n sa¤l›k uygulamalar›ndaki majör de¤i-
fliklikler yeni bir risk popülasyonunun oluflmas› ile sonuç-
lanm›flt›r. Yo¤un bak›m ünitelerindeki invazif monitorizas-
yon ve agresif tedavi teknolojileri hayat› tehdit eden hasta-
l›klar› olan bireylerin yaflam süresini iyilefltirmekte ancak
hastalar› fungal infeksiyon riski ile karfl› karfl›ya b›rak-
maktad›r. Medikal tedavi uygulamalar›ndaki di¤er gelifl-
meler ise risk alt›ndaki hasta gruplar› aras›nda fungal in-
feksiyon s›kl›¤›n›n de¤iflmesine yol açmaktad›r. Bu tedavi
uygulamalar› azol antifungal ajanlar›n tedavi ve kemopro-
filakside kullan›m›n›n artmas› ve ampirik tedavi için amfo-
terisin B’nin yayg›n kullan›m›d›r.

‹yi tan›mlanm›fl mantar infeksiyonlar›n›n prevalans›n›n ar-
t›fl› yan›nda saprofit olarak kabul edilen ya da daha az in-
vazif seyreden mantar infeksiyonlar›n›n oluflturdu¤u klinik
tablolarda da de¤ifliklikler oluflmufltur. Örne¤in Fusarium
türleri uzun y›llard›r t›rnak ve korneal infeksiyonlardan so-
rumlu tutulmufl iken, transplant al›c›lar› ve nötropenik
kanser hastalar›nda hayat› tehdit eden ciddi infeksiyonlar-
da etiyolojiden sorumlu tutulur hale gelmifltir. Bu infeksi-
yonun önemi yaln›z aspergilloz gibi s›k görülen mantar in-
feksiyonlar›n› taklit etmesi de¤il febril nötropenik hasta-
larda ampirik antifungal tedavide kullan›lan amfoterisin
B’ye dirençli olmas›ndan da kaynaklanmaktad›r. 

Uluslaras› seyahatlerin art›fl›n›n getirdi¤i bir tak›m epide-
miyolojik de¤ifliklikler de söz konusu olmaktad›r. Örne¤in
histoplazmoz ve koksidioidomikoz etkenleri, hastal›¤›n en-
demik oldu¤u bölgelerden uzak olan bölgelerde yaflayanla-
ra bu seyahatler arac›l›¤› ile tafl›nabilmekte ve sporadik in-
feksiyonlar›n görülmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca HIV
ile infeksiyonlar da mantar infeksiyon s›kl›¤›n› son y›llarda
artt›ran önemli bir sebep olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

MANTAR ‹NFEKS‹YONLARI
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Küf mantarlar› 
• Aspergilloza benzer klinik 

tablo
• Cilt lezyonlar› daha s›k
• SSS tutulumu daha s›k
• Nötropeni/Kemik ili¤i

transplantasyon/GVHD/
Kortikosteroid kullan›m› risk

• Tan›/tedavi güç
• Mortalite yüksek 
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• Kandidoza benzer 

klinik tablo
• SSS tutulumu
• Mukozit/kateter varl›¤› 

risk
• Mortalite yüksek  
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Yo¤un Bak›m Ünitesinde Geliflen Mantar ‹nfeksiyonlar›
Fungal infeksiyonlar›n insidans› intravasküler ve üriner
kateter, mekanik ventilasyon ve di¤er invazif giriflimlerin
uyguland›¤› baflta cerrahi yo¤un bak›mlar olmak üzere
tüm yo¤un bak›m ünitelerinde di¤er hastane bölümlerine
göre belirgin flekilde fazlad›r. Bu infeksiyonlar mortalitede
belirgin art›fl ve hastanede yat›fl süresinde uzamaya neden
olmaktad›rlar. Candida türleri infeksiyonlar›n ço¤undan
sorumludur ve tüm dolafl›m sistemi infeksiyonlar› aras›nda
en yüksek mortaliteye sahiptir. Zaman içinde Candida in-
feksiyonlar›nda C.albicans’tan albicans d›fl› türlere flift ol-
mufl ve bundan flukonazol profilaksisi sorumlu tutulmufl-
tur. ‹mmünkompromize hastalarda görülen majör invazif
fungal infeksiyonlar›n risk faktörleri, bulafl yollar› ve or-
gan tutulumlar› tablo 2’de gösterilmifltir. Yo¤un bak›m
ünitlerinde (YBÜ) fungal infeksiyonlar›n mortalitelerinin
yüksek olmas›n›n çeflitli nedenleri vard›r. Bunlar, hastala-
r›n a¤›r hastal›k tablosu içinde olmalar›, efllik eden çok sa-
y›da komorbidite olmas›, erken tan›da güçlükler, hastane-
de yat›fl süresinin uzun olmas›, antifungal ilaçlar›n immün-
süpresif ilaçlar ile etkileflimi ve antifungal profilaksi konu-
sunun net olmay›fl›d›r. Örne¤in çok de¤iflkenli analiz yön-
temleri kullan›larak yap›lan de¤erlendirmelerde nozoko-
miyal dolafl›m sistemi infeksiyonu etkeni olarak Candida
türleri hastan›n sonlan›m›n› ba¤›ms›z olarak etkileyen tek
organizma türü olarak belirlenmifltir. Ayr›ca albicans d›fl›
Candida’lar›n neden oldu¤u infeksiyonlarda mortalitenin
daha yüksek oranda oldu¤u da ortaya konulmufltur.
YBÜ’nde ikinci s›kl›kta etken Aspergillus türleridir ve or-
ganizma en s›k akci¤eri tutmaktad›r. Kemik ili¤i trans-
plant al›c›lar›nda pulmoner aspergillozda mortalite oran-
lar›n›n tedaviden ba¤›ms›z olarak yaklafl›k %95 oldu¤u ve
nötropenik olmayan hastalarda da mortalite oranlar›n›n
benzer oldu¤u belirlenmifltir.

Fungal ‹nfeksiyonlar›n Klinik Tablolar› 
Fungal infeksiyonlar infeksiyonun bölgesine göre s›n›flan-
d›r›labilirler;
Yüzeyel Mantar ‹nfeksiyonlar›
Subkütanöz Mantar ‹nfeksiyonlar›
Sistemik (‹nvazif) Mantar ‹nfeksiyonlar›

I. Yüzeyel Mantar ‹nfeksiyonlar›
‹nfeksiyon deri, t›rnaklar ve mukoz membranlar ile s›n›rl›-
d›r. Bu hastal›klar dünya üzerinde milyonlarca kifliyi etki-
lemektedir ve tedaviye yan›tlar› iyidir. Dermatofitozlar, yü-
zeyel kandidozlar ve pek çok di¤er fungal etkenle oluflturu-
lan yüzeyel mantar infeksiyonlar› afla¤›da irdelenmifltir.

1. Dermatofitozlar
Dermatofitoz deri, saç ve t›rna¤›n filamentöz funguslar ile
olan infeksiyonunu tan›mlamaktad›r. Tan›lar› zor ve s›kl›k-
la da gözden kaçan ya da di¤er dermatozlar ile kar›flan in-
feksiyonlard›r. Do¤ru tedavi edildikleri takdirde tamamen
düzelirler.

Klinik sunumlar› infeksiyon bölgesine, kona¤›n immün ya-
n›t›na ve fungus türüne göre de¤iflmektedir. Dermatofitoz-
lar›n ço¤u formu stratum korneumda yüzeyel kalmakla
birlikte dermisin tutuldu¤u ve keriyon ad› verilen daha de-
rin infeksiyonlar da geliflebilmektedir ve derin infeksiyon-
lar süpüratif lezyonlar›n oluflumu ile sonuçlanabilir.

Etken Organizmalar ve Özellikler
Üç dermatofit genusu (genera) vard›r: Trichophyton, Mic-
rosporum ve Epidermophyton. K›rk kadar türü olmakla
birlikte, genellikle 10 tür insanda infeksiyondan sorumlu
tutulmaktad›r. 

1. Yatk›n hasta gruplar›

2. Bulafl yollar›

3. S›k organ 
tutulumlar›

Tablo 2. Yo¤un bak›m ünitesinde görülen mantar infeksiyonlar›n›n etiyolojisi

Candida türleri
Cerrahi sonras› YBÜ’nde yat›fl
Nötropeni
Total parenteral beslenme
Yan›klar
Yenido¤anlar
Kortikosteroid kullan›m›
‹ntravenöz ilaç kullan›m›
Endojen
Nozokomiyal el temas› ile bulafl
Vasküler giriflim
Böbrek
Karaci¤er ve dalak
Endoftalmit
Endokardit
Menenjit
Gastro-intestinal kanal
Kemik

Aspergillus türleri
Nötropeni
Transplantasyon
Kortikosteroid kullan›m›
Yan›klar
Kronik granlomatöz hastal›k
KOAH

Hava yolu
Nozokomiyal

Akci¤er
Beyin
Sinüsler
Deri
Kemik

Mucorales ailesi
Nötropeni
Diyabet
Yan›klar
‹ntravenöz ilaç kullan›m›

Hava yolu

Sinüs ve beyin
Akci¤er
Gastro-intestinal kanal
Böbrek
Deri (Yan›k)
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Dermatofitler do¤al yaflam ortamlar›n›n toprak, hayvan ve
insan olufluna göre jeofilik, zoofilik ve antrapofilik olarak
ayr›l›rlar. Antropofilik türler nadiren di¤er hayvanlar› in-
fekte eder ve genellikle vücudun bir bölümünü (skalp, t›r-
nak gibi) hedef al›r. 

Dermatofitler keratinofilik funguslard›r ve ölü keratin do-
kuda (derinin stratum korneumu, t›rnak ve saç) yerleflirler.
Bu dokularda hifa oluflturarak, dallanarak ve artrospor (ya
da artrokonidya) ad› verilen spor zincirinden segment olufl-
turarak ço¤al›rlar. Baz› dermatofit türlerinde hifa ve ar-
trospor saç fliftinin içinde kal›rken (endotriks), baz›lar›n›n
d›fl›nda (ektotriks) kal›r. Endotriks infeksiyonunda saç flaf-
t› tamamen harap olur ve saç follikülünün a¤z›ndan k›r›l›r-
ken ektotriks infeksiyonunda follikülün 2-3 mm üstüne ka-
dar saç sa¤lam kal›r. 

Laboratuvar Tan›s›
Cilt ve t›rnak materyallerinin direkt mikroskopik incele-
mesi dermatofit infeksiyon tan›s› için yeterlidir ancak türü
hakk›nda fikir vermez. Saç örne¤inde ise artrosporun özel-
li¤i (boyut ve karekteri) türü iflaret edebilir. Kültür direkt
mikroskopiden daha spesifik bir tan› yöntemidir. Dermato-
fit türünü belirledi¤i gibi tedaviye de yön verir ve infeksi-
yon oda¤› hakk›nda da bilgi verir. Mikroskopinin negatif
oldu¤u durumlarda kültür pozitifli¤i olabilir ancak daha
s›k karfl›lafl›lan mikroskopinin pozitif olmas›na karfl›n kül-
türün negatif olmas›d›r. Deri, saç ve t›rnak örnekleri klo-
ramfenikol (bakteriyel üreme inhibisyonu) ve sikloheksi-
mid (dermatofit d›fl›ndaki mantarlar›n inhibisyonu) eklen-
mifl glukoz pepton (Sabouraud) ya da malt agarda kültüre
edilebilir. Pek çok dermatofit 28-30°C’da inkübasyondan
1-2 hafta sonra identifiye olmaktad›r. Dermatofit d›fl›nda-
ki mantarlar› anormal t›rnak ve deriden izole etmek olduk-
ça nadirdir. 

2. Süperfisiyal (Yüzeyel) Kandidoz
Candida’n›n yol açt›¤› mukozal, kütanöz ve t›rnak infeksi-
yonlar›d›r. Candida albicans en önemli etkendir ancak di-
¤er türler de etken olabilir. Dimorfik, dallanarak ço¤alan,
psödohif ve/veya gerçek hif yapan mantarlard›r. Tipik ola-
rak C.glabrata dokularda sadece maya hücresi oluflturur-
ken sadece C.albicans gerçek hifa oluflturur. Candida tür-
leri normal eriflkin popülasyonun %30-50’sinde a¤›z ve
gastrointestinal kanal›nda ve kad›nlar›n yaklafl›k %20’si-
nin genital kanal›nda kolonize halde bulunurlar. Olgular›n
ço¤unda yüzeyel Candida infeksiyonu a¤›z, gastrointestinal
kanal, alt genital yol ya da derideki endojen floradan kay-
naklan›r. Nadiren kifliden kifliye geçifl olur. Yenido¤an oral
kandidozu s›kl›kla vajinal kandidozlu anneden yenido¤ana
geçer. Hümoral ve hücresel ba¤›fl›kl›¤›n normal olmas› in-
feksiyonun önlenmesi için yeterlidir.

Tan›: Tipik semptom ve bulgular ile birlikte mantar›n yay-
ma ve kültür ile gösterilmesi ile konulur. Lezyondan yap›-

lan yayma ve kültür tan›da önemlidir. A¤›z içinde normal
flora üyesi oldu¤undan izolasyonlar› her zaman infeksiyo-
na iflaret etmez. Sürüntü öncesi lezyon bölgesi su ile nem-
lendirilmeli ve örnek laboratuvara tafl›y›c› besiyeri ile gön-
derilmelidir.

Tedavi: Komplike olmayan orofarengeal kandidozda nista-
tin ile topikal tedaviye yan›t iyidir. ‹mmünsüprese bireyler-
de topikal tedavi ile tekrarlama oran› yüksektir. Bu neden-
le güvenilir oral antifungal ilaçlar bu hastalar›n tedavisin-
de tercih edilmektedir. Tedaviye ek olarak oral hijyene dik-
kat edilmelidir. Oral flukonazol (100-200 mg/gün 7-14
gün), itrakonazol (200-400 mg/gün 14 gün) ya da ketoko-
nazol (200-400 mg/gün) tedavide kullan›l›r. Flukonazolün
emilimi gastrik asit sekresyonunu azaltan ilaçlardan etki-
lenmezken di¤er ikisininki etkilenir. ‹trakonazolün oral so-
lüsyonu kapsüllerinden daha iyi emilmektedir.

Vajinal kandidozu olan pek çok hasta nistatin ya da imida-
zol ile topikal tedaviye iyi yan›t verir. Nistatin daha uzun te-
davi süresi gerektirir ve azol tedavisine göre (%85-90) bafla-
r› oran› düflüktür (%75-80). Farkl› oral azoller ile tedavi sü-
resi 1-7 gün aras›nda de¤iflmektedir. Flukonazol tek doz 150
mg, itrakonazol iki doz 200 mg verilir. E¤er hasta nistatin
ile tedavi edilecekse bir ya da iki vajinal ovül 14 ard›fl›k gün
boyunca vajinaya yerlefltirilmelidir. Beraberinde vulvitin ol-
du¤u olgularda 2 hafta boyunca nistatin krem tedaviye ek-
lenmelidir. Erkekte genital kandidoz antifungal kremlerin lo-
kal uygulanmas› ile tedavi edilir. Nistatin her sabah ve ak-
flam en az iki hafta boyunca, klotrimazol, mikonazol ya da
ekonazol en az bir hafta boyunca uygulanmal›d›r. 

Kütanöz kandidozlu hastalar›n ço¤u nistatin, imidazol, ali-
lamin gibi antifungal ilaçlar›n lokal uygulanmas› ile teda-
vi edilir. Altta yatan hastal›¤›n kontrolü önemlidir. Topikal
steroidlerin ve bazen antibakteriyel ilaçlar›n antifungal
ilaçlar ile kombine edilmesi s›kl›kla yararl›d›r. 
‹nfantlarda Candida infeksiyonu ile iliflkili napkin derma-
titi  kombinasyon preparatlar› ile tedavi edilebilir. Emilim
riski nedeni ile hidrokortizon içeren preparatlar di¤er da-
ha potent steroidlere göre tercih edilmelidir. 

Önleme
Orofaringeal kandidozda oral hijyene dikkat edilmesi, si-
gara içiminin kesilmesi, uygun olmayan antibiyotik ve ste-
roid kullan›m›ndan kaç›n›lmas› gerekmektedir. Ayn› za-
manda uygun olmayan antibiyotik kullan›m›ndan kaç›n-
mak kad›nda vajinal kandidoz oluflumunu da azalt›r. Küta-
nöz kandidoz oluflumunu azaltmada derinin kuru tutulma-
s› önemlidir. Nötropenik bireylerde orofaringeal kandidoz
geliflimini önlemek ve Candida türleri ile oral kolonizasyo-
nunu azaltmak için nistatin, amfoterisin B oral formlar›,
flukonazol (50-200 mg/gün) gibi çeflitli kemoprofilaksi te-
davileri mevcuttur. 
HIV ile infekte bireylerde kandidozun yüzeyel formlar›n›
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engellemede azol profilaksisi ile ilgili az say›da çal›flma
vard›r. Oral flukonazol (50-200 mg/gün ya da 150-200
mg/haftada bir kez) orofaringeal ya da vajinal kandidoz
insidans›n› azaltmakta ancak kolonizasyonu engelleme-
mektedir ve infeksiyon tekrarlamaktad›r. En etkili yöntem
aktif antiretroviral tedavi ile altta yatan immünsüpresyonu
azaltmakt›r.

3. Di¤er Kütanöz Fungal ‹nfeksiyonlar
Pitriyazis versikolor (Tinea versikolor)
Stratum korneumun s›k görülen, hafif seyirli fakat tekrar-
lama özelli¤i gösteren mantar infeksiyonudur. Etken lipo-
filik karekterdeki Malassezia türleridir. Bu türler insan de-
risinin normal floras›n›n bir parças›d›rlar ve kolonizasyon
yo¤unlu¤u postpübertal dönemde artar. Lezyonlar genel-
likle gö¤üs ve kollar gibi sebase glandlar›n bulundu¤u böl-
gelerde olmaya e¤ilimlidir ve ya¤l› derilerde daha s›k gö-
rülür. ‹nsandan insana geçifl mümkündür, bunun d›fl›nda
kontamine giysi ve yatak ile temas ile de bulafl›r. Karekte-
ristik lezyonlar boyunda, gövdede ve kollar›n üst k›sm›nda
yerleflen ince kahverengi pullanan yama tarz› lezyonlard›r.
Beyaz tenli bireylerde lezyonlar normalden koyu iken koyu
tenli bireylerde lezyonlar renk kayb›na u¤rar ve depigmen-
te olur. Hastal›k günefl ›fl›¤› ve terleme ile alevlenir.

Tedavi: Tedavisiz b›rak›l›rsa uzun süre persiste eder. Pek
çok hasta topikal tedavi ile düzelir ancak 12 ay içinde re-
laps olur. Yayg›n ve inatç› lezyonlarda oral tedavi endike-
dir. 
Selenyum sülfit (%2) flampuan› gece uygulan›r ve ertesi
sabah y›kan›r. Bu tedavi, 1 ve 6 hafta sonra tekrarlan›r.
Ketokonazol flampuan ise befl gün süre ile her gün uygula-
n›r. Uygulamada flampuan lezyonda 3-5 dakika kald›ktan
sonra y›kanmal›d›r. Di¤er topikal ilaçlar (klotrimazol, eko-
nazol, mikonazol gibi) 4-6 hafta süre ile sabah akflam uy-
gulan›r. Topikal terbinafin ise 2 hafta süre ile lezyonlara
uygulan›r. 
Oral antifungal ilaçlardan itrakonazol (200 mg/gün 1 haf-
ta) ve ketokonazol (200 mg/gün 1 hafta) etkilidir. Oral gri-
seofulvin ve terbinafin tedavide etkisizdir.      

Di¤er Malassezia infeksiyonlar›
Pitriyazis versikolor d›fl›nda Malassezia türleri iki deri in-
feksiyonu daha yapar. Bunlar:

Malassezia folliküliti: Genç eriflkinlerde s›rt, gö¤üs ve ön-
kolda yerleflen, küçük, pullanan, kafl›nt›l›, eritematöz folli-
küler papüllerdir ve püstülleflir. Günefl ›fl›¤›, antibiyotik
kullan›m› ve immünsüpresifler ile artar. Seboreik derma-
title ve dermatitsiz olarak görülebilir. 

Tedavi: Topikal imidazol ya da selenyum sülfit tedavisi et-
kilidir ancak yayg›n ve inatç› lezyonlarda ketokonazol
(200 mg/gün 1-2 hafta) tedavisi gerekir. 

Seboreik dermatit: Yüz, skalp ve gövdenin kronik tekrar-
layan ve pullanma ile giden hastal›¤›d›r. Erkeklerde daha
fazlad›r ve toplumun %2-5’ini etkiler. Patogenezde Malas-
sezia’n›n rolü kesin de¤ildir ancak topikal ya da oral anti-
fungal ilaçlara ço¤u olgu yan›t verir. 

Tedavi: Topikal imidazoller ve hafif kortikosteroid kremler
tedavide etkilidir. Relaps s›kt›r.  Ketokonazol flampuan haf-
tada iki kez 2-4 hafta süre ile verildi¤inde etkilidir. Bir-iki
hafta aral›klarla tedaviyi uygulamak rekürrensi önler. Ke-
tokonazol ile oral tedavi (200 mg/gün) topikal tedaviye ya-
n›ts›z olgularda kullan›lmal›d›r.    

Piedra
Saç flaft› üzerinde ve boyunca yerleflen ve fungal element-
lerden oluflan sert, düzensiz nodüller ile seyreden hastal›k-
t›r. Nodüllerin rengine ve etiyolojik etkene göre beyaz pi-
edra ve siyah piedra olmak üzere iki gruba ayr›l›r. Beyaz
piedra siyah piedradan daha az s›kl›kta görülür.

Tedavi: Güçtür. Etkilenen saçlar›n kesilmesi ve trafllanma-
s› genellikle infeksiyonun düzelmesi için yeterlidir fakat re-
laps s›kt›r. Topikal salisilik asit preparatlar› ya da imida-
zol krem tedavide genellikle etkilidir.Oral itrakonazolün
(100 mg/gün 8 hafta) skalp saçlar›n›n infeksiyonunda et-
kili oldu¤u bildirilmifltir.

Nadir görülen di¤erleri: Phaeoannellomyces werneckii (Ti-
nea nigra), Scytalidum dimidiatum  ve di¤er Scytalidum
türleri ile Alterneria genusu üyeleri de çeflitli deri infeksi-
yonlar›na yol açar. Özellikle Scytalidum türleri antifungal
ilaçlara direnç özelli¤i nedeni ile tedasinde benzoik asit
kullan›m›n› gerektirir. Tinea nigran›n ve Alterneria infek-
siyonlar›n›n tedavisinde pek çok antifungal ilaç etkilidir.

II. Subkütanöz Mantar ‹nfeksiyonlar›
Bu infeksiyonlar dermis, deri alt› doku ve komflu kemi¤i
tutarlar. Genellikle organizman›n toprak ya da çürümüfl
bitkilerin dokuya travmatik implantasyonu ile oluflur. S›k-
l›kla tropikal ve subtropikal bölgelerdeki insanlar› etkile-
mektedir. Hastal›k implantasyon alan›nda lokalize kalabil-
mekte ya da komflu dokulara yay›labilmektedir. Sporotri-
koz, kromomikoz, maduramikoz, rinosporoidoz ve lobomi-
koz bu grupta yer alan ve farkl› mantar türlerince olufltu-
rulan deri alt› mikozlard›r.

III. ‹nvazif (Sistemik) Mantar ‹nfeksiyonlar›
‹nvazif fungal infeksiyonlar ba¤›fl›kl›¤› bask›lanm›fl hasta-
lar› daha s›k olarak etkileyen ve hayat› tehdit eden önemli
infeksiyonlard›r. Klinik önemleri ve yüksek mortalitelerine
ra¤men bu infeksiyonlar›n tan›s›nda güçlük çekilmektedir.
Bu infeksiyonlar s›kl›kla akci¤erlerden orijin al›r ancak di-
¤er organlara yay›labilir. S›kl›kla organizman›n sporlar›-
n›n inhale edilmesi ile al›n›r. Antifungal tedavi verilmedik-
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çe prognozlar› kötüdür. Bu nedenle h›zl› tan›, yaflam ora-
n›n› artt›rmada önemlidir. ‹nsanlarda dissemine infeksiyo-
na yol açan funguslar; Candida türleri, Cryptococcus tür-
leri, Aspergillus türleri, Mucorales ailesi, Histoplasma
capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatiti-
dis, Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii,
Fusarium’lar, baz› Trichosporon türleri, Geotrichum candi-
dum ve Rhodotorula rubra’d›r. Sistemik fungal infeksiyo-
na neden olan bu mikroorganizmalar iki ayr› grupta ince-
lenebilir: gerçek patojenler ve f›rsatç› olanlar. 

‹lk grupta H.capsulatum ve C.immitis gibi organizmalar
vard›r ve bunlar herhangi bir tan›mlanm›fl predispozisyon
olmadan normal konak dokular›n› invaze edebilir ve infek-
siyon oluflturabilir. S›kl›kla bu mikroorganizmalar konak-
taki yaflamlar›nda tek bir morfolojik seyre sahiptirler. Pek
çok durumda gerçek patojenik funguslar ile oluflan infeksi-
yonlar asemptomatiktir ya da hafif seyirli ve k›sa sürelidir.
Ço¤u olgu etiyolojik ajan›n do¤al olarak bulundu¤u co¤ra-
fik bölgede oluflurve çevreden salg›lanan sporlar›n inhalas-
yonu ile geliflir. ‹yileflen hastalar reinfeksiyona dirençli ha-
le gelirken az say›da hastada kronik ya da rezidüel hasta-
l›k oluflabilir. Gerçek patojenik funguslar immünkompro-
mize bireyler için de önemli hastal›klar haline gelmifltir.
Histoplazmoz ve koksidiyomikoz AIDS-tan›mlay›c› hasta-
l›klar olarak kabul edilmektedir. ‹mmünkompromize bi-
reylerde bu infeksiyonlar s›kl›kla hayat› tehdit edici ve an-
tifungal tedaviye yan›ts›z olabilece¤i gibi tedavinin kesil-
mesini takiben tekrarlama özelli¤i gösterebilmektedir.  

‹kinci grup f›rsatç› organizmalar daha az virulan ve daha
az adaptasyon özelli¤i gösteren organizmalard›r. Örne¤in
A.fumigatus sadece immünkompromize konak dokular›n›
invaze edebilir. F›rsatç› fungal infeksiyonlar altta yatan
hastal›k ya da tedavi sonucu immünsüprese olan bireyler-
de oluflur. Ço¤u olguda infeksiyon belirgin hastal›k ile so-
nuçlan›r. ‹nfeksiyonun iyileflmesi durumunda koruyuculuk
oluflmaz; reinfeksiyon ya da reaktivasyon konak direnci ye-
niden düfltü¤ünde görülebilir. Özellikle toprakta, havada ve
organik yüzeylerde bulunmak üzere dünya üzerinde yayg›n
bulunurlar. En s›k bildirilen dört f›rsatç› infeksiyon kandi-
doz, aspergilloz, kriptokokkoz ve mukormikozdur ve bu in-
feksiyonlar yüksek mortaliteye sahiptirler. ‹nvazif fungal
infeksiyonlara insanda en s›k neden olan etkenler Candida
türleri olup, bunlar›n do¤ru identifikasyonu, özellikle azol
dirençli türlerin belirlenmesinde önemlidir. ‹nsanlarda in-
feksiyona sebep olan pek çok mantar, antifungal ajanlar›n
pek ço¤una bafllang›çta do¤al dirençli ya da direnç gelifltir-
mektedir. Bu invazif infeksiyonlar›n uygun tedavisi, ço¤un-
lukla etyolojik ajan›n h›zl› ve do¤ru identifikasyonuna ba¤-
l›d›r. Örne¤in Candida lusitaniae, amfoterisin B’ye in vitro
dirençli olabilirken, Candida glabrata ve Candida krusei
flukonazole dirençli bulunabilmektedir. Afla¤›da invazif
mantar infeksiyonlar›na yol açan mantarlar›n tan› yöntem-
leri özetlenmifltir. 

Candida türleri
Steril bölgelerden al›nan yaymalarda maya hücrelerinin
görülmesi, kandidoz tan›s› için önemli olmakla birlikte,
duyarl›l›¤› düflüktür. Kalkoflor beyaz› ile boyama, fungus-
lar›n tespiti için duyarl› bir metottur ancak floresan mik-
roskop gerektirir. Kalkoflor beyaz›na alternatif boyama,
gram boyama (fungal elementler gram-pozitif boyan›rlar)
ve germ tüp testidir. Germ tüp testi, 90 dakika içinde,
C.albicans’›, hifal element oluflumunu gösterme yoluyla,
albicans olmayanlardan ay›rmaya yarayan testtir. Blasto-
konidya (tomurcuklanm›fl mantar), hifa ve psödohifan›n
gösterilmesi, doku invazyonunu kuvvetle destekler ancak
tan›sal de¤ildir. Doku incelenmesinde hematoksilen eozin
(HE), periyodik asit-schiff (PAS) ve Gomori’nin metena-
min gümüfl boyas› (MGB) tan›da yararl›d›r. Derin dokula-
r›n biyopsi örneklerinde Candida organizmalar›n›n görül-
mesi kandidozun kesin tan›s›n› sa¤lar.

Hematojen kandididozdan flüphelenilen hastalar›n incele-
mesi, balgam, orofariks, d›flk›, idrar, dren yerleri ve kan
kültürlerinin al›nmas›yla bafllar. Özellikle derin fungal in-
feksiyondan flüphelenilen tüm vakalardan mutlaka kan kül-
türü al›nmal›d›r. Bir fungusun kan kültüründe izole edilme-
si, antifungal tedavinin bafllamas› için mutlak endikasyon-
dur. Herhangi bir bölgede Candida saptanmayan bir hasta-
da kandidoz geliflmesi, son derece nadirdir. Ancak insan
için kommensal olan Candida türlerinin kolonize olabilece-
¤i ve infeksiyonun ay›rt edilmesi gereklili¤i ak›lda tutulma-
l›d›r. Buna karfl›l›k, otopside kandidiyaz oldu¤u kan›tlanan
hastalar›n antemortem kan kültürlerinin pozitif olma ola-
s›l›¤›, %30-50 aras›nda de¤iflmektedir. Kan kültür pozitif-
li¤ini artt›rmak ve Candida türlerinin saptanmas›na kadar
geçen süreyi k›saltmak için çeflitli yöntemler araflt›r›lm›fl-
t›r. Candida türlerinin anaerobik koflullarda iyi ürememesi
nedeniyle, kan kültür fliflelerinin havaland›r›lmas›, en az 20
ml kan›n aerobik kültürünün yap›lmas› ve birden fazla kan
örne¤i al›nmas› ile verimin artaca¤› düflünülmüfltür. Bifa-
zik medya kullan›m› ve son y›llarda gelifltirilen lizis sent-
rfügasyon yöntemi ile kandideminin daha çabuk ve daha
yüksek bir duyarl›l›kta saptanabildi¤i bildirilmifltir. Ancak
kanser hastalar›nda yap›lan baflka bir çal›flma, bu sonuçla-
r› destekler nitelikte de¤ildir. Radyometrik yöntemlerin
kültür sistemlerinde uygulanmas› ile, mantarlar›n erken
tan›s›n›n sa¤lanabilece¤i baz› çal›flmalarda gösterilmifltir.
BACTEC ve BacT/Alert metodlar›, kan kültürlerinde man-
tarlar›n tespitini h›zland›rm›flt›r. Ay›r›c› kültür vasat›
(CHROMagar Candida) albicans ile albicans d›fl› türleri
birbirinden ay›rabilir. Sabauraud-dekstroz-agar (SDA) gi-
bi rutin besiyerlerinde, oda s›cakl›¤›nda ve 37°C’da 24 sa-
atte üreyip genellikle kirli-beyaz veya krem rengi, yumuflak
k›vaml› ve tipik olarak mayams›, kokulu koloniler yapar-
lar. Koloninin besiyeri yüzeyinde kalan bölümü blastoko-
nidyumlardan oluflmufltur; besiyeri yüzeyinin alt›nda ise
yalanc› hifler bulunur. Tween 80 agarda, 25°C’da 72 saat-
te, psödohif, (bazen gerçek hif), septalar›nda yuvarlak
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blastokonidyalar ve genifl, kal›n-duvarl› terminal klami-
dosporlar oluflturur. Serumdaki Candida enolaz veya man-
nan antijenlerinin araflt›r›lmas›, son y›llarda üzerinde en
çok durulan serolojik yöntemlerdir. Bunun d›fl›nda galakto-
mannan ve mannoproteinler de belirlenebilmektedir. Kan-
didal bir enzim olan enolaz tüm Candida türlerince yap›l›r
ve tespit edilebilir bir fungemi yoklu¤unda bile derin doku
invazyonunun bir göstergesi olarak kabul edilir. ‹nvazif
kandidoz tespitinde duyarl›l›¤› %72-85; özgüllü¤ü %96-
100 olarak belirlenmifltir. Literatürde kar›fl›k hasta popü-
lasyonu üzerinde yap›lan ve farkl› enzim immün-assay’ler
ile yap›lan hücre duvar mannan testinin duyarl›l›k ve öz-
güllü¤ü, s›ras›yla, %53-100 ve %89-100 aras›nda de¤ifl-
kenlik göstermifltir. Tan›sal de¤er tekrarlayan örnekleme-
lerle artmaktad›r. 

D-arabinitol bir fungal metabolittir ve serum D-arabinitol
düzeyinin enzimatik florometrik yöntem veya kombine gaz
kromatografi ve mass spektrometri ile saptanmas›, umut
verici di¤er bir yöntemdir. ‹drarda D/L-arabinitol oran›n›
de¤erlendiren h›zl› bir testin, e¤er test birden çok tekrar-
lan›rsa, duyarl›l›¤›n›n %88 ve özgüllü¤ünün %91 oldu¤u
bulunmufltur. Hastalar›n serumlar›ndaki antikandidal anti-
korlar dissemine hastal›¤›, kolonizasyon ve lokal infeksi-
yondan ay›rmaya yard›mc› de¤ildir. Bir baflka sorun da,
immünkompromize bireylerdeki zay›flam›fl immün yan›t ile
infeksiyonun bafllang›c›ndaki zay›f immün yan›tt›r. Anti-
korlar lateks aglütinasyon (LA), ELISA, immünelektrofo-
rez (‹E) ve immünodiffüzyon (‹D) ile saptanabilir. Klinik
örneklerdeki Candida türlerinin polimeraz zincir reaksiyon
(PZR) amplifikasyon gibi moleküler tekniklerle araflt›r›l-
mas› halen araflt›r›lmakta olan bir konudur. Tür spesifik
PZR metodu C. albicans, A. fumigatus ve P. jiroveccii için
uygulanabilmektedir. Di¤er Candida türleri ile Aspergillus
türleri için moleküler yöntemler gelifltirilmektedir. 

Aspergillus türleri
Aspergillus boyal› preparatlarda ikiye ayr›larak dallanan
septal› hifa fleklinde görünen bir küf mantar›d›r. Aspergil-
lus’lar sa¤l›kl› bireylerin %1-6’s›n›n balgam›ndan izole
edilebilirler. Ayn› zamanda kronik akci¤er hastal›¤› olan-
lar, sigara içiciler ve HIV infeksiyonu olanlarda kolonizas-
yona rastlanmaktad›r. Ancak lökemik hastalar›n nazal sü-
rüntü kültürlerinde üremeleri invazif pulmoner aspergilloz
için anlaml› kabul edilmelidir. ‹nvazif aspergillozda pozitif
kan kültürü oldukça nadirdir. Standart bakteri besiyerle-
rinde üreyebilmesine ra¤men, mantar besiyerlerinde üreme
olas›l›¤› daha yüksektir. En önemli tan›sal sorun laboratu-
var ortam›ndan kontamine olabilmesidir. Aspergillus’lar
alerji, kolonizasyon, invazyon tablosuna yol açabilirler.
Gübre y›¤›nlar›nda bol miktarda bulunur. Havadaki spor-
lar›n %0,1-22’sini oluflturur. Taze klinik örnek veya ayn›
örnek ya da vücudun birçok bölgesinden çok say›da üreti-
lirse anlaml›d›r.
Anti-aspergillus antikorlar› sadece akci¤er ve kalp trans-

plantasyonu yap›lan ya da kronik invazif aspergillozu olan
hastalarda tan›ya yard›mc› olan bir testtir. Bir Aspergillus
antijeni olan galaktomannan h›zla lateks aglütinasyon tes-
tiyle belirlenebilir. Özgül ancak duyarl›l›¤› iyi olmayan bir
yöntemdir. Sandiviç ELISA yöntemi ile galaktomannan
tespiti yeni gelifltirilmifl olup bunun yanl›fl pozitiflik oran›
yüksektir (%5,7-29). Aspergillus türlerinin bronko-alveo-
lar lavajda (BAL) ya da kanda PZR ile tespiti kültürden
daha duyarl›d›r, ancak laboratuvar kontaminasyonu ve
hasta kolonizasyonu gibi nedenlerden ötürü yanl›fl pozitif
sonuçlarla karfl›lafl›lmaktad›r.

Cryptococ türleri
C. neoformans, doku ve kültürde kapsül üreten maya flek-
lindedir. Kanatl› hayvan d›flk›s›nda bol miktarda bulunur.
HIV zarf proteini, makrofajlar›n bu mantara karfl› akti-
vasyonunu bozar. Di¤er mantarlardan Çini mürekkebi ile
boyal› preparatlarda gözle görülür hale gelen kapsülü ile
ayr›l›r. Eflit miktarda s›v› örne¤i ve mürekkep kar›flt›r›ld›k-
tan sonra tomurcuklanm›fl çift duvarl› ve kapsüllü mantar
fleklinde görülür. 

C. neoformans Sabouraud agarda 36-72 saatte, beyaz-
krem renkli mukoid koloniler yapar. Kan kültürü için lizis-
sentifügasyon yöntemi önerilmektedir. Siklohekzimide du-
yarl› oldu¤undan, besiyeri siklohekzimid içermemelidir.
Kriptokoklar üre varl›¤›nda yüksek miktarda üreaz üretti-
¤inden, C.neoformans’›n h›zl› tan›s›nda üreaz testi kullan›-
labilir. BOS örnekleri en az 4-8 ml al›nmal› ve santrifüj
edilmelidir.

Vücut s›v›lar›nda kriptokokal antijenin LA ya da ELISA
ile tespiti duyarl› ve özgüldür. 1:4 ve üzeri dilüsyonda po-
zitiflik kriptokokal infeksiyon için yüksek oranda destekle-
yicidir. Ancak romatoid faktör (RF), Trichosporon beigelii
ve Capnocytophaga canimorsus gibi mikroorganizmalar ile
çapraz reaksiyona ve laboratuvar kontaminasyonu nede-
niyle yanl›fl pozitif sonuçlara rastlanmaktad›r.  Beyin-omu-
rilik s›v›s› (BOS)’nda yanl›fl negatiflik düflük ya da yüksek
antijen miktar›na ve immün kompleks varl›¤›na ba¤l› ola-
rak karfl›m›za ç›kabilir. BOS’nda antijen testi Çini mürek-
kebi ve kültüre oranla daha duyarl› bir yöntemdir. C. neo-
formans’a karfl› antikorlar›n tan›sal de¤eri yoktur ve sa¤-
l›kl› bireylerde de bulunabilir. 

Epidemiyolojik amaçlarla Cryptococ sufllar›n›n DNA bazl›
ya da enzimatik metodlarla biyotiplendirilmesi yap›lmak-
tad›r. Bu yöntemler tan› testi olarak günümüzde kullan›l-
mamaktad›r.  

Mucorales 
Mucorales’ler HE, PAS ve Grocott-Gomori MGB ile ›fl›k
mikroskopunda düzensiz olarak ve dik aç› ile dallanm›fl,
septas›z ve genifl hifli, olarak görülürler. Doku örneklerin-
de s›kl›kla kan damarlar›n›n yak›n›nda ve nötrofilik infil-
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trat çevresinde bulunurlar. Mucorales türlerinin klinik izo-
latlar› aerobik koflullarda 2-5 gün inkübasyonu takiben
ürer. Siklohekzimid üremeleri engelledi¤inden besiyerine
eklenmemesi gerekmektedir.

Fusarium türleri 
PAS ve Gomori’nin MGB ile boyanm›fl histo-patolojik do-
ku örneklerinde infarktüs ve nekrozun oldu¤u alanda vas-
küler invazyona yol açan hifalar fleklinde görülürler. Disse-
mine fuzaryozda Aspergillus türlerinin aksine %50-70
oran›nda kan kültürü pozitifli¤i vard›r.  Fusarium türleri
agarda h›zl› ürerler ancak, üremeleri siklohekzimid ile in-
hibe edilir.

B. dermatitidis
B.dermatitidis’in karekteristik maya hücreleri, püy, eksuda,
BAL ve di¤er örneklerde kalkoflor beyaz› ya da potasyum
hidroksit ile görülebilir. Tipik olarak genifl ve kal›n duvarl›-
d›r. Hücre duvar› k›r›lgand›r ve s›kl›kla tekli olarak tomur-
cuklan›r. HE ile doku preparatlar›nda maya sitoplazmas›
koyu boyan›rken, hücre duvar› renksiz görülür. Mantar çok
nükleusludur. B. dermatitidis, çeflitli mantar besiyerlerinde
üreyebilir. Kültürler oda ›s›s›nda ve dört hafta inkübe edil-
melidir. Primer koloniler beyaz-kahverengi, çeflitli küf yap›-
lar› içeren ve potansiyel olarak infeksiyöz konidyalar olufl-
turan özelliktedirler. Baz› laboratuvarlar direkt hayvan ino-
külasyonu metodu ile tan›mlamaya gitmektedir. En yararl›
serolojik test enzim immünassay (EIA) ile antijen A’ya kar-
fl› antikorlar›n gösterilmesidir. 1:16 ve üzeri titrelerin du-
yarl›l›k ve özgüllü¤ü s›ras›yla %77 ve %92’dir. B. dermati-
tidis’e gecikmifl tip afl›r› duyarl›l›¤›n tespit edildi¤i deri
testi blastomisin (kültür filtrat antijeni) ile yap›labilir. An-
cak duyarl›l›k ve özgüllü¤ünü yitirmifl oldu¤undan öneril-
memektedir. 

C. immitis
Koksidiyomikozun kesin tan›s› balgam, sinüs drenaj mater-
yali ve doku örneklerinde C.immitis’in sferüllerinin görül-
mesi ile konulur. Klinik eksüdalar %10 veya 20’lik KOH
(kalkoflor beyaz› ile birlikte veya tek bafl›na) ile de¤erlen-
dirilirken, doku örnekleri HE ve Gomori’nin MGB, PAS gi-
bi özel mantar boyalar› ile de¤erlendirilir. Mikroskopik de-
¤erlendirmenin duyarl›l›¤› %85’tir. Ancak balgam incele-
mesinde bu oran %50’ye düfler. C. immitis için örnekler
blastomikoz gibi rutin mantar besiyerlerine ekilir. Koloni-
ler bir-iki haftada geliflir ve karakteristik artrokonidyalar
mikroskop alt›nda de¤erlendirilir.
Ekzoantijen F yap›m›n› ortaya koyan antijen testi C.immi-
tis’in identifikasyonunu destekler. Bu h›zl› metod sporlan-
mam›fl, genç kültürlerde kullan›labilir. C.immitis’in DNA
bazl› identifikasyonu için ticari kitler mevcuttur.

H. capsulatum 
Histoplazmoz için uygun örnekler balgam, biyopsi mater-
yalleri, BOS ve kand›r. Kan örneklerinde mantar ile dolu

makrofajlar› görmek mümkündür. Ateflli hastalar›n kemik
ili¤inde de mantar hücreleri görülebilir. Wright veya Gi-
emza boya ile küçük, elipsoidal mantar hücreleri makro-
fajlar içerisinde görülür. Histoplazmoz için balgam örnek-
leri sabah erken saatte toplanmal›d›r ve pürülan k›sm› kül-
tür için seçilmelidir. Steril olmayan örnekler antibiyotikli
mantar besiyerlerine ekilmeli ve en az dört hafta inkübe
edilmelidir. H. capsulatum çok yavafl üredi¤inden, e¤er
mümkünse negatif sonuç vermeden önce 12 hafta inkübe
edilmelidir. Sporlanma olufltu¤unda karakteristik makro-
konidyalar› görülür. Lizis sentrifugasyon metodu, H. cap-
sulatum’ un kandan izolasyonunda en duyarl› ve en h›zl› ta-
n› yöntemidir.

H. capsulatum antijenlerine karfl› spesifik antikorlar infek-
siyon boyunca belirlenebilirler. Bunun için kompleman bir-
leflme (KB) ve ‹D metodlar› kullan›lmaktad›r. KB testi his-
toplazmin ve ölü mantar hücrelerinin standartize edilmifl
süspansiyonlar› ile yap›lmaktad›r. H. capsulatum  antijen-
lerine karfl› antikorlar karfl›laflma sonras› 2-4 haftada be-
lirlenebilmekte ve dokuz ay sonra kaybolmaktad›rlar. 1:32
titrenin sebat etti¤i ya da titre art›fl› saptanan hastalarda
test pozitif olarak kabul edilir ve aktif hastal›¤a iflaret
eder. Bu test %90 duyarl›l›¤a sahiptir. ‹D testi daha az du-
yarl› ve daha zaman al›c› olmas›na karfl›n daha özgül bir
testtir. Antijenemi ve antijenüri için baflar›l› bir radyoim-
münessey (R‹E) yöntemi gelifltirilmifltir. Polisakkarit yap›-
da antijen dissemine histoplazmozlu hastalar›n %79’unun
serumunda ve %97’sinin idrar›nda pozitif saptanm›flt›r.
Histoplazmin antijeni ile yap›lan deri testi epidemiyolojik
amaçlar için kullan›lmaktad›r. ‹nfeksiyondan sonra hafta-
lar içinde pozitif reaksiyon gözlenir ve bu reaktivasyon y›l-
larca devam eder. Tan›sal de¤eri azd›r. Negatif reaksiyon
immünkompetan bireylerde aktif histoplazmozun d›fllan-
mas›na yarar.

P.brasiliensis
Balgam, doku ve mukokütanöz lezyon kaz›nt› örneklerinde
tomurcuklanma say›s› birden fazla olan mantar hücreleri-
nin görülmesi P. brasiliensis için patognomoniktir. P. bra-
siliensis de, di¤er sistemik funguslara benzer flekilde man-
tar besiyerlerine ekilir.

P.brasiliensis’in kültür filtrat antijenlerinin belirlenmesin-
de ‹D ve KB testi kullan›lmaktad›r. ‹D testinin tan› de¤eri
yan›nda prognostik de¤eri de vard›r. Bantlar›n say›s› has-
tal›¤›n fliddeti ile koreledir. KB testi kantitatif ve yararl›
olmakla birlikte di¤er funguslarla çapraz reaksiyon söz ko-
nusudur. 

P.jiroveci
Pneumocystis jiroveci tek hücreli ökaryottur. Kist, sporozo-
it ve trofozoit formu vard›r. Kist; kal›n duvarl›d›r ve 8 adet
trofozoit içerir. Trofozoit kistin d›fl›ndaki sporozoitlerdir.
HIV ile infekte ve proflaksi almayanlar›n %60-80’inde ge-
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liflir. %99 akci¤ere s›n›rl›d›r ve  interstisyel pnömoni yapar.
Monoklonal antikor direkt floresan antikor testi (DIF) ile
belirlenebilir. P.jiroveci’nin in vitro kültürü yoktur. 

Sistemik Mantar ‹nfeksiyonlar›n›n Tedavi ve 
Önlenmesinde Yönelimler
‹nvazif fungal infeksiyon s›kl›¤›nda olan art›fllar antifungal
ilaç s›kl›¤›n› artt›rm›fl ve yeni ilaçlar›n üretimi çal›flmala-
r›na ivme kazand›rm›flt›r. Flukonazol, klasik ve lipid for-
müllü amfoterisin B gibi ilaçlar yan›nda çeflitli yeni azol-
ler (vorikonazol, posakonazol ve ravukonazol) ve ekino-
kandinler (kaspofungin, anidulafungin ve mikafungin) kul-
lan›ma girmifltir. Bunlar›n d›fl›nda mantar hücresinde he-
def  noktalara yönelen sordarin gibi ilaçlar ile ilgili çal›fl-
malar devam etmektedir. Gelifltirilen pek çok yeni ilaca
ra¤men mukormikoz gibi baz› fungal infeksiyonlar›n teda-
visi hala problem oluflturmaktad›r. Yine immünkompromi-
ze olan hastalardan izole edilen baz› mantarlar mevcut an-
tifungallere dirençli olabilmektedir. 

Kaç›n›lmaz kateterizasyon uygulamalar› ve immünsüpresif
tedavilere ek olarak çevrede do¤al olarak bulunan mantar
türlerinin varl›¤› bu infeksiyonlar›n›n önlenmesini güçlefl-
tirmektedir. Hastane ortam›nda aspergilloz gibi f›rsatç›
fungal infeksiyonlar›n oluflmas›n›n önlenmesinde laminar
hava ak›m› bulunan odalar›n kullan›lmas› önerilmektedir.
Ancak bu tür uygulamalar bile fungal infeksiyonlar›n olu-
flumu uzun dönemde engelleyememekte ancak özellikle
transplant al›c›lar›nda bu tür infeksiyonlar›n daha geç dö-
nemde oluflmas›na yol açmaktad›r. Yüksek riskli hastalar›n
hastane d›fl›nda geçirecekleri süreyi azaltmak, antifungal
kemoprofilaksi, laminar hava ak›m› olan odalar› oluflturul-
mas› gibi hastal›¤› önleyecek stratejilerin maliyet etkinli¤i-
ni ortaya koyma yönünde dikkatli bir de¤erlendirme gerek-
li görülmektedir.
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