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Antibiyotik kullanımındaki artış ve geniş spekturumlu 
antibiyotiklere yöneliş nedeniyle son yıllarda mantar 
infeksiyonları sık 
Otoimmun hastalıkların, malignitelerin prevalansındaki artışla 
birlikte, yeni kemoteropötik ajanların kullanımı beklenen 
yaşam süresini uzatmakta ancak daha uzun 
immunosüpresyona maruz kalma da fırsatçı infeksiyonlara 
zemin hazırlamaktadır.  
  

GİRİŞ: 



Organ naklindeki ilerlemelerle artan hasta populasyonu da bu 
grup içinde değerlendirilmelidir. İmmünosüprese hastalar, 
konak savunmaları bozulunca mikroorganizmalarla oluşacak 
infeksiyonlara açık hale gelirler, antibakteriyal ajanların 
kullanımı var olan floralarını bozarken, hastane yatış süreleri, 
invaziv girişimler, yoğun bakım ünitesi yatışları, total 
parenteral beslenme gibi durumlar bir kısır döngü şeklinde 
hastaları fırsatçı mantar infeksiyonu açısından riskli hale 
getirir.  

GİRİŞ: 



Bu retrospektif çalışmada hastanemiz yoğun bakım 
ünitelerinde (YBÜ) yatan hastalardaki fırsatçı kandida 
infeksiyonlarının dağılım oranları ve antifungal 
duyarlılıklarını belirlemek hedeflendi.  
 

AMAÇ: 



Hastanemiz YBÜ'ne kabul edilen hastalarda rutin olarak 4 lü ( Kan 
kültürü, balgam kültürü veya trakeal aspirat kültürü, idrar kültürü, rektal 
sürüntü tarama kültürü) kültürler, CRP ve prokalsitonin değerleri, 
hemogram ve diğer biyokimyasal parametrelerle birlikte 
değerlendirilmektedir. Alınan kültürler referans yöntemlere uygun olarak 
besiyerlerine ekilerek 24. ve 48. saattlerde, Beyin omurilik sıvısı (BOS) ise 
72.(bazı ön tanılar için daha uzun) saate kadar değerlendirilmektedir. 
Üreme kabul edilen örneklerden alınan kültürler VITEC 2 (bioMerioux, 
Fransa) ile çalışılarak, çıkan sonuçlar kontrol edilerek MEDIN programına 
aktarılmıştır.   

YÖNTEM ve GEREÇLER; 



Nisan 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen 
materyallerin 1718 inde üreme saptandı. Bu üremelerin 468'i erişkin 
yoğun bakım ünitesinden, 98'i çocuk yoğun bakım ünitesinden, 28'i 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinden geri kalanı da servis ve 
polikliniklerdendi. Bu üremeler içinde YBÜ’lerinden ;    53’ü Candida 
albicans, 7’si Candida tropicalis, 5’ i Candida parapisilozis, 5'i Candida 
glabrata, 1’ i Candida kefyr olmak üzere toplam 71 kandida üremesi 
mevcuttu. Bu kandidaların antifungal duyarlılık testleri yapıldı (tablo 1). 
Candida albicans için yapılan antifungal duyarlılık testlerinde Flukonazole 
dirençli 10 suş, vorikonazole dirençli 11 suş saptanması dikkat çekici idi.  

BULGULAR: 



  

ANTİFUNGAL DUYARLILIKLAR: 
FLUKANAZOL 
S/R/I 
 

VORİKONAZOL 
S/R/I 
 

CASPOFUNGİN 
S/R/I 
 

MİCAFUNGİN 
S/R/I 
 

AMFOTERİSİN B 
S/R/I 
 

FLUSİTOZİN 
S/R/I 
 

Candida albicans 
42/10/1 41/11/1 45/7/1 45/7/1 39/8/6 46/6/1 

Candida tropicalis 
7/-/- 7/-/- 

 
7/-/- 
 

7/-/- 
 

7/-/- 
 

7/-/- 
 

Candida parapisilozis 
4/1/- 4/1/- 5/-/- 5/-/- 5/-/- 5/-/- 

Candida glabrata 
-/-/- -/-/- 4/1/- 4/1/- 5/-/- 

 
5/-/- 
 

Candida kefry 
1/-/- 1/-/- 1/-/- 

 
1/-/- 
 

1/-/- 
 

1/-/- 
 



Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda kanıtlanmış 
kandida enfeksiyonu olan ya da kandida skoru ile ampirik 
tedavi başlamayı planladığımız hastalar için duyarlılık 
testleri daha da önemli hale gelmiştir. Tek başına yapılacak 
olan 'germ tüp testi' ile C. albicans olarak tanımladığımız 
etkenle olan infeksiyonlarda azol direncini 
dışlayamayacağımızın bir göstergesidir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ: 












