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ÖZET

SUMMARY

Candida türleri, ökaryot fırsatçı patojenler olup hastane enfeksiyonu etkenleri arasında dünyada ön sıralarda yer almaktadır. Amerika’da hastanelerde gelişen nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonlarının dördüncü sıklıktaki
etkeni Candida türleridir. Avrupa’da kandidemi oranı ise her 100.000 kişide
1.2 ile 11 arasında değişmektedir. Candida’ların 200’den fazla türü bulunur,
bunlar arasında dissemine kandidoz ile invazif olmayan deri ve mukoza
kandidozlarının en sık nedeni Candida albicans’tır. Bununla birlikte,
C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei, C. lusitaniae, C. dubliniensis
ve C. guilliermondii gibi albicans-dışı Candida türlerine bağlı kandidoz
insidansı artmaktadır. Candida enfeksiyonunun hangi klinik şekilde sonlanacağı primer olarak konak savunması tarafından belirlenir. Klinik tablolar,
deri ve mukoza kandidozları ile derin yerleşimli enfeksiyonlar olmak üzere
iki gruba ayrılır. Deri ve mukoza enfeksiyonları içerisinde pamukçuk,
Candida özefajiti, özefagus-dışı gastrointestinal kandidoz, Candida vaginiti
ve deri kandidozu yer alır. Derin yerleşimli enfeksiyonlar; kronik dissemine
kandidoz (hepatosplenik kandidoz), kandidemi ve çeşitli organların kandidozunu içerir. Mantar, invazif enfeksiyon oluşturmasına yardımcı olabilecek
olan, proteinaz ve lipaz gibi enzimleri salgılama yeteneğindedir. Ancak, bu
enzimlerin klinik açıdan önemi henüz aydınlatılamamıştır. Amerikan
Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin Mikoz Çalışma Grubu (IDSA) ve
Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin Mantar
Çalışma Grubu (ESCMID), farklı hasta gruplarında invazif kandidozun
tedavisi için pratik kılavuzlar yayınlamışlardır. Vurgulanması gerekli bir
diğer hususda, tedavi için önemli ölçütlerden birisinin de antifungal ilaç
direnci olduğudur. Candida türleri, ilaçların hücre içerisine birikimini azaltan dışa atım pompalarının salınımı ile, antifungal hedef proteinlerinin
yoğunluğunu ve yapısını değiştirerek veya hücre zarındaki sterol bileşimini
değiştirerek antifungal ilaçlara karşı direnç geliştirebilirler. Ayrıca, kandidozların gelişmesinde genel risk faktörlerinin (örnek: bağışıklık sisteminin
baskılanması) rolü önemli olmasına rağmen, bu durum tüm Candida enfeksiyonlarının gelişimini açıklamak için yeterli değildir. Birçok araştırmada;
genetik farklılıklar ile kandidoz riski artışı arasında bir ilişkinin olduğu,
mukoza kandidozu ve sistemik kandidozu ayırt ettirici farklı genetik yapıların bulunduğu bildirilmiştir. Bu makalede, Candida cinsi maya mantarlarının neden olduğu enfeksiyonların epidemiyolojisi, tanısı, tedavisi, antifungal ilaç direnci ve konak genetik yatkınlıklarına ilişkin güncel bilgiler
özetlenmektedir.

Candida and Candidosis: Updates on Epidemiology, Diagnosis, Treatment,
Antifungal Drug Resistance, and Host Genetic Susceptibility
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Candida species are eukaryotic fungal pathogens known to be aetiological
agents of opportunistic and nosocomial infections in humans worldwide.
Candida spp. are the fourth most common cause of nosocomial bloodstream
infections acquired in hospitals in the United States. In Europe, candidemia
rates vary between 1.2 and 11 per 100.000 population. There are over 200
species of Candida yeasts; among them, Candida albicans is the most common
cause of disseminated and non-invasive mucocutaneous diseases. However,
the incidence of candidosis due to non-albicans Candida spp. is increasing,
including: C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei, C. lusitaniae,
C. dubliniensis and C. guilliermondii. The clinical outcome of Candida
infections is primarily determined by the host’s defense status and can be
divided into mucocutaneous infections and deep-seated infections.
Mucocutaneous infections include thrush, Candida esophagitis, nonesophageal
gastrointestinal candidosis, Candida vaginitis, and cutaneous candidosis
syndromes. Deep-seated infections include chronic disseminated candidosis
(hepatosplenic candidosis), candidemia, and candidosis of various organ
systems. The fungus is capable of secreting proteinases and lipases that can
assist invasion, although the clinical importance of these enzymes is not clear.
Both the Mycoses Study Group of the Infectious Diseases Society of America
(IDSA) and the Infectious Diseases Group of the European Organisation for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) have published practice
guidelines for the treatment of invasive candidosis in various patient populations.
Of note, antifungal drug resistance was an important factor that needed to
be considered for treatment. Candida spp. became resistant to antifungal
agents due to the expression of efflux pumps that reduces drug accumulation,
alteration of the structure or concentration of antifungal target proteins, and
alteration of membrane sterol composition. Moreover, despite the important
role played by general risk factors, i.e., an immunocompromised immune
system, they did not explain all cases of infection. Several studies reported
a link between genetic variation and an increased risk for Candida infections,
with a different genetic pattern being discerned between mucosal and systemic
candidosis. This article summarizes up-to-date information on the
epidemiology, diagnosis, and treatment of infections caused by the genus
Candida, as well as antifungal drug resistance and host genetic susceptibility
in affected patients.
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GİRİŞ
Candida cinsine ilişkin maya mantarları insanlarda deri ve gastrointestinal sistem, genitoüriner sistem ve solunum sistemi mukozalarının
normal florasında yer alır, ayrıca toprak ve
besinlerde bulunabilir. Candida’ların 200’den
fazla sayıda türü bulunmakla birlikte, bunlar
arasında invazif olmayan deri ve mukoza kandidozuna en sık neden olan tür Candida albicans’tır.
Bununla birlikte, kandidoz etkeni C. glabrata,
C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei, C. lusitaniae,
C. dubliniensis ve C. guilliermondii gibi albicansdışı Candida türlerinin insidansında %50’den
fazla artış görülmüştür(1,2).
EPİDEMİYOLOJİ
Yeni epidemiyolojik çalışmalar, kandidoz sıklığının 100.000’de 1.2 ile 25 arasında değiştiğini
göstermiştir(3,4). Candida cinsi maya mantarları,
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hastanelerinde kan dolaşımı enfeksiyonlarının dördüncü
(%8) sıklıkta görülen etkenidir. İnvazif kandidoz
ile ilişkili mortalite önemlidir. Fransa’da yapılan
toplum temelli yeni bir çalışmada, kandidemi ile
ilişkili ölüm oranı %40 olarak bulunmuştur(5).
İnvazif Candida enfeksiyonlarının %50’sinden
fazlası albicans-dışı Candida türlerine bağlı
gelişir(1,2). İnvazif kandidozlu hastaları içeren bir
prospektif sürveyans programında, 2004 ile
2008 yılları arasında 2.496 albicans-dışı Candida
enfeksiyon atağı saptanmıştır. Bu ataklarda saptanan türler, sıklığa göre, C. glabrata (%46.4),
C. parapsilosis (%24.7), C. tropicalis (%13.9),
C. krusei (%5.5), C. lusitaniae (%1.6), C. dubliniensis
(%1.5) ve C. guilliermondii (%0.4)’dir. Kandidozların %4.4’ünde iki veya daha fazla sayıda
Candida türü belirlenmiştir(1). Bu çalışmaya bir
veya daha fazla sayıda hasta ile katılan 24 merkezin 15 (%62.5)’inde invazif kandidoz olgularının %50’sinden fazlasında albicans-dışı
Candida türlerinin etken olduğu gösterilmiştir.
Bununla birlikte, 16 randomize kontrollü çalış2

manın meta-analizi; kemik iliği nakli yapılmamış nötropenik hastalarda flukonazol profilaksisi uygulanmasının, Candida ile ilişkili
mortalite oranını ve sistemik mantar enfeksiyonlarının ortaya çıkmasını azaltmadığını
göstermiştir(6). Ayrıca, kemik iliği kök hücre
nakli yapılan erişkin hastalarda invazif kandidoza bağlı mortalite oranı (%48.9) invazif
aspergilloza bağlı mortaliteden (%35.5) daha
yüksek bulunmuştur(7,8).
Candida’ların fırsatçı patojen olduğunu gösteren birçok örnek bilinmektedir. Das ve ark.(9);
Candida’ların etken olduğu kan dolaşımı enfeksiyonlarının %92’sinde, bu enfeksiyonların
öncesinde, normal bakteri florasını baskılayan
ve mukozanın mantar kolonizasyonunu önleyen
doğal antagonistlerin etkisini ortadan kaldıran
geniş etki alanlı antibiyotik kullanıldığını göstermişlerdir.
İntraabdominal büyük cerrahi girişimler de
Candida enfeksiyonları için risk oluşturur. Bir
kohort çalışmasında, kandidemili 107 hastanın
%50’sinde kısa süre önce bir cerrahi girişimin
bulunduğu vurgulanmıştır(9). Ayrıca, glukokortikoid ve diğer immünosüpresif ilaç tedavisi alan
sistemik lupus eritematozus hastalarında, sıklıkla Candida türlerinin neden olduğu invazif mantar enfeksiyonlarının riski artmıştır(10). Nötropeni
saptanan AIDS ve onkoloji hastaları hemen
daima orofaringeyal ve özefagiyal kandidoz
geçirirler(11,12).
PATOJENİTE
Kandidoza karşı konak savunmasının önemli bir
özelliği, bütünlüğü bozulmamış deri bariyeridir.
Bununla birlikte, dış dünyaya karşı korunmayı
sağlayan bu bariyer zarar gördüğünde veya tıbbi
aletler ya da cerrahi işlemler sonucu kırıldığında, C. albicans gibi patojenler için giriş kapısı
oluşturur.
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Candida türlerinin, epitel hücrelerine (özellikle
C. albicans) veya damariçi ve üretra kateterleri
(C. tropicalis) gibi plastik polimerlere yapışma
yeteneklerinin virülans ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu mantarların, proteazlar ve invazyonu kolaylaştırabilen lipazları salgılayabilme
yetenekleri de olmasına rağmen, bu enzimlerin
klinik önemi bilinmemektedir(13).
Hastalarda kandidoz gelişmeden önce, o etkenle
hangi yoğunlukta kolonize oldukları da enfeksiyonun gelişmesinde önemli rol oynar. Kandidoz,
tipik olarak uzun süre hastanede yatan hastaları
etkiler. Candida’lara bağlı kan dolaşımı enfeksiyonlarının %51’i yoğun bakıma yatırılma ile
ilişkilidir(9). Patogeneze katkıda bulunan bir
diğer etmen; santral venöz kateter, kontakt lens,
rahim içi araç ve kalp pili gibi tıbbi aletlerde,
biyofilm oluşturabilen Candida türlerinin
bulunmasıdır(14,15). Geniş etki alanlı antibiyofilm
bileşeni olan toremifenin kullanımının,
Candida’lar tarafından biyofilm oluşumunu
azalttığı gösterilmiştir. Bu durum, özellikle katetere bağlı tekrarlayan enfeksiyon gelişen hastalarda, Candida ve diğer biyofilm oluşan bakteri
enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir
gelişmedir(16).
Enfeksiyonun hangi klinik tablo ile sonuçlanacağı, primer olarak konak savunmasının durumuna göre belirlenir. Dermise veya kan dolaşımına invazyon sonrası ilk savunmayı nötrofiller
oluştururken, bunu oksidatif ve non-oksidatif
yollar ile Candida türlerini öldürebilen monositler ve eozinofiller izler. Özellikle nötropenik
hastaların kandidoz gelişimi açısından risk altında olmaları Candida’lara karşı konak savunmasında nötrofillerin önemini vurgular.
KLİNİK BULGULAR
Candida enfeksiyonlarının klinik şekilleri, deri
ve mukoza enfeksiyonları ve derin yerleşimli
kandidozlar olmak üzere iki ayrı başlıkta incele-

nir. Deri ve mukoza enfeksiyonları; pamukçuk,
Candida özefajiti, non-özefagiyal gastrointestinal kandidoz, Candida vaginiti ve deri
kandidozunu içerir. Derin yerleşimli enfeksiyonlar ise kronik dissemine kandidoz (hepatosplenik kandidoz), kandidemi ve çeşitli organların
kandidozudur.
Son yıllarda kandidoza bağlı farklı klinik tablolar bildirilmiştir. Kronik mukokütanöz kandidoz;
deri, mukozalar veya tırnakların Candida cinsi
mantarlar ile kronik ve tedaviye dirençli enfeksiyonları ile özellenen, nadir ve kompleks bir
hastalıktır. Chambô Filho ve ark.(17) meme başında deri boynuzu şeklinde ortaya çıkan bir kronik
mukokütanöz kandidoz olgusunu rapor etmişlerdir. Vaskülitli bir hastada ise Candida albicans’a
bağlı penil miçetoma, ilk kez bildirilmiştir(18).
Candida’ların deride follikülite de neden olduğu
bilinmektedir. Son yıllarda havalandırma sistemlerine bağlı Malassezia folliküliti benzeri
klinik bulgular gösteren Candida folliküliti epidemisi bildirilmiştir(19). Kronik paronişi olgularında bakteriler ile birlikte mantarların da rol
oynadığı bilinmektedir. Kronik paronişili 80
hastada yapılan bir çalışmada hastaların
%47.6’sında Candida alerjenleri ile prick test
pozitif olarak saptanmış ve kronik paronişinin
gelişiminde Candida hipersensitivitesinin de rol
oynadığı ileri sürülmüştür(20).
CANDIDA ENFEKSİYONLARINA
GENETİK YATKINLIK
Bağışıklık sisteminin baskılanması gibi genel
kolaylaştırıcı etmenlerin önemli rolünün olduğunun bilinmesine rağmen, bu durum tüm enfeksiyonların oluşmasını açıklamaz. Candida enfeksiyonlarına yatkınlığın belirlenmesinde genetik
faktörlerin de önemli rol oynadığına inanılmaktadır. Birçok araştırmada; genetik farklılıklar ve
Candida enfeksiyonlarına ilişkin risk artışı arasında bir ilişkinin olduğu, mukoza kandidozu ile
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sistemik kandidozu ayırt ettirici farklı genetik
yapıların bulunduğu saptanmıştır(21,22).
Bu duruma bir örnek, mukoza kandidozuna yatkınlıkta dektin-1 polimorfizminin rolü olduğudur. Avrupa’lıların %8’inden fazlasında ve bazı
sahra-altı Afrika topluluklarının %40’ından fazlasında bu polimorfizmin bulunması(23) ve hematolojik hastalığı olanlarda tedavi ile mukozaların
Candida kolonizasyonu arasındaki ilişki
önemlidir(24). TLR1, TLR2 (R753Q) ve TLR4
genlerinde tek nükleotid polimorfizminin kandidemiye yatkınlığa neden olduğu gösterilmiştir(25).
Bir diğer çalışmada ise L412F TLR3 polimorfizminin deri kandidozu, oto-immünite ve CMV
enfeksiyonunu artırdığı ileri sürülmüştür(26).
Ayrıca, çözülebilir PRR MBL’yi kodlayan
MBL2 ve NLRP3 inflamazomunun reseptör
subünitini kodlayan NLPR3 genindeki polimorfizmler rekürren vulva-vagina kandidozu riskini
artırabilir(27,28). Pek çok sitokindeki genetik farklılıklar, bu sitokinlerin patojenleri tanımada ilk
adımdaki görevleri yanısıra, kandidoz için risk
artışını da ifade eder. IL-4’de -1089T/G, -589C/T
ve -33C/T polimorfizminin kronik dissemine
kandidoz ile ilişkili olduğu gösterilmiştir(29).
Beta-defensin 1’i kodlayan DEFB’de -44C/G
polimorfizminin Candida taşıyıcılığının artması
ile ilişkili olduğu ileri sürülmüştür(30).
Diğer yandan, primer bağışık yetmezlikli hastalarda ciddi Candida enfeksiyonunun gelişiminden sorumlu pek çok mutasyon bulunmuştur.
Glocker ve ark.(31) dektin-1’in sinyalini azaltan
bir protein kodlayan CARD9 geninde, homozigot mutasyonun, hem mukoza hem de invazif
Candida enfeksiyonuna yatkınlığı artırdığını
bildirmiştir. Son yıllarda, INF reseptör tip I ve
tip II yanında IL-23 ve IL-12 reseptörlerinin
(STAT3 veya STAT4 ile heterodimer olarak)
azalmasını sağlayan bir molekül olan STAT1’in
CC-bölgesinde mutasyon gelişmesinin, otozomal dominant mukokutanöz kandidozun ana
4

sebebi olduğu gösterilmiştir (32). Ayrıca,
‘‘Otozomal Resesif Otoimmün Poliendokrinopati’’ (APECED sendromu= ektodermal displazi)
bulunan hastalarda yalnızca mukokutanöz kandidoz değil, ayrıca başka otoimmün sorunlar da
görülebilmektedir(33). APECED sendromu, otoimmün düzenleyici gende mutasyon ile
ilişkilendirilmiştir(34). Bu gen mutasyonu işlev
kaybı ile sonuçlanarak IL-17E, IL-17F ve IL-2
gibi antifungal özelliği olan önemli sitokinlere
karşı nötralizan antikorlar üretilmesine neden
olur(35). Sitokinler ve onların reseptörlerini kodlayan genlerdeki mutasyonun Candida enfeksiyonu ile ilişkili olduğu savunulmuştur. Örneğin,
IL-12Rb1 eksikliği mukokutanöz Candida
enfeksiyonu ile ilişkilendirilmiş, ayrıca bu hastaların invazif kandidoza yatkınlığının arttığı
bildirilmiştir(21,22). Bir diğer çalışmada ise IL-10
gen polimorfizmi olanlarda invazif kandidoza
yatkınlık saptanmıştır(36).
TANI
Candida türleri basit kültür ortamlarında aerop
koşullarda, 25-37°C’de ve 24-72 saatte ürerler.
Özel kültür ortamında, hif veya uzamış yalancı
hif oluştururlar. Candida türleri rutin havalandırılmış kan kültürü şişelerinde ve agar plaklarında düz, kremsi-beyaz maya kolonileri oluştururlar. Seçici kültür ortamında (CHROMagar
Candida) C. albicans ile albicans-dışı Candida
türlerinin kolaylıkla ayırt edilebileceği gösterilmiştir.
Dissemine hastalıkta, ticari kan kültür sistemleri
kullanılarak olguların yaklaşık %80’inde etken
üretilebilir, ancak bu oran sisteme, türe ve yönteme göre değişebilir. Eşlik eden bakteriyemiyi
saptamada, BacT/Alert sistemi ile karşılaştırıldığında, Bactec sisteminin performansının daha
iyi olduğu belirlenmiştir(37). Kültür için arter
kanı alındığında, kültürlerin inkübasyon süresinin uzatılması gerekir. İnkübasyon süresinin
uzatılması, olağan inkübasyon süresinde üreme-
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yebilen C. glabrata kökenlerinin de üretilme
olasılığını artırır(3). Bununla birlikte, bifazik kültür gibi yeni geliştirilmiş kültür sistemleri ve
lizis-santrifüj yöntemi, tanı değerini büyük ölçüde artırır(38). Tek seferde alınması önerilen kan
kültürü sayısı üç olmalıdır. Kültür için alınması
gereken toplam kan miktarı yaşa göre değişmekle birlikte erişkinde 40-60 mL, 2 kilonun altındaki çocuklarda 2-4 mL, 2 ile 12 kilo arasındaki
çocuklarda 6 mL, 12 ile 36 kg arasındaki çocuklarda ise 20 mL’dir. Kültür için alınacak kan;
farklı bölgelerden ve uygun zamanda alınmalı,
bu amaçla venöz kan tercih edilmelidir(39).
Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi
(MALDI-TOF MS) Candida türleri de dahil
olmak üzere çeşitli maya mantarlarını büyük bir
başarı ile identifiye etmiş ve rutin laboratuvar
uygulamalarında kullanımı artmıştır. MALDITOF MS’in klinik laboratuvarlarda mantar izolatlarını identifiye etmekte kullanılan klasik
yöntemlere göre, çok kısa sürede ve doğru sonuç
verdiği anlaşılmıştır(40). MALDI-TOF MS pozitif kan kültürü şişelerinde doğrudan kullanıldığında klasik kültür yöntemi ile yüksek oranda
uyumlu bulunmuş, ancak MALDI-TOF MS ile
30 dakika içerisinde sonuç alınabildiğinden
işlem süresi önemli miktarda kısalmıştır(41).
Candida cinsi maya mantarlarını; mannan, mannan antikoru ve (1,3)-β-D glucan (BG) gibi
hücre duvarı bileşenleri ile belirleyen çeşitli
biyolojik belirteçler ticari olarak sağlanabilmektedir(39). BG testi tüm mantar enfeksiyonları için
bir tanı yöntemi olarak düşünülmüş ve 2008’de
EORTC/MSG (European Organization for
Research and Treatment of Cancer/Mycosis
Study Group) tarafından oluşturulan invazif
mantar enfeksiyonlarının tanı ölçütleri içerisinde yer almıştır(39).
Doğrudan enfekte hastanın kanında mantar
DNA’sını saptayabilmesi nedeniyle, polimeraz
zincir reaksiyon (PCR) ile moleküler tanı umut

vericidir(39). Birçok araştırmada, çeşitli hasta
gruplarında PCR’a dayalı moleküler tekniklerin
güvenilirliği araştırılmış(42-48) ve %85’in üzerinde duyarlılık ve özgüllük saptanmıştır(49).
DUYARLILIK TESTLERİ VE DİRENÇ
SINIR DEĞERLERİ
Son yıllarda, antifungal duyarlılık testlerinde
büyük gelişmeler olmuştur. Sağaltıma dirençli
olguların izlemi ve hasta yönetimi için gerekli
olduğundan, hem Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) hem de Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi-Antifungal
Duyarlılık Testi Alt komitesi (EUCAST-AFST)
maya mantarlarının minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK)’nun saptanması için güvenilir ve
tekrarlanabilir standardize edilmiş fenotipik
yöntemler geliştirmişlerdir(50-52).
MİK, mantar üremesini tamamen durduran veya
önemli miktarda azaltan en düşük ilaç konsantrasyonunu ifade eder. Antifungal ilaç direnci,
MİK’nun saptanması ile kantitatif olarak belirlenir ve MİK sonuçlarının yorumlanması için o
ilacın direnç sınır değerlerinin belirlenmiş olması gerekir.
Mantar kökenleri koleksiyonlarının antifungal
ilaç duyarlılığı test edildiğinde, tipik olarak
MİK’leri Gaussian dağılımı içinde bulunan
kökenler ‘vahşi tip’ olarak kabul edilir. Dağılımın
sağ tarafında yer alan kökenler; örneğin, ilacın
yalnızca yüksek konsantrasyonları ile inhibe
olan veya ‘vahşi tip’ izolatın sağ tarafında yer
alan herhangi bir köken direnç mekanizmalarına
sahip olabilir. Bu izolatlar ‘vahşi olmayan tip’
olarak değerlendirilirler(53). Bir türe ilişkin çok
sayıda izolatın duyarlılığın incelenmesi, ‘epidemiyolojik eşik değer’in belirlenmesine olanak
sağlar. Epidemiyolojik eşik değer; mantar türlerinin %95’ini inhibe eden ilaç konsantrasyonudur. Bu sebeple, herbir kökenin MİK değerinin
klinik açıdan ne anlama geldiğinin yorumunu
5
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yapabilmek için ‘klinik direnç sınır değerleri’
gereklidir(52,54-58). CLSI ve EUCAST yöntemlerinin ikisi de, klinisyene yararlı olacak duyarlılık
bilgisini kısa sürede sağlayacak şekilde, 24 saatlik inkübasyondan sonra sonuçların değerlendirilmesini önerirler. Aynı yaklaşım izlenerek,
invazif Candida enfeksiyonlarında önemli bir
tedavi seçeneği haline gelen ekinokandinler için
de direnç sınır değerleri belirlenmiştir.
Başlangıçta; anidulafungin direnç sınır değerleri, en sık görülen dört Candida türü (C. albicans,
C. glabrata, C. krusei ve C. tropicalis) için
belirlenmiştir. Anidulafungin için belirlenen bu
direnç sınır değerleri; kaspofungin ve mikafungine özgü direnç sınır değerleri geliştirilmeden
önce, ekinokandinlere olası direncin belirlenmesine olanak sağlamıştır(59). Bununla birlikte; bazı
özgül mutasyonların, anidulafungine ve kaspofungine duyarlılığın azalmasına neden olduğu,
mikafungine duyarlılığın ise azalmadığı belirlenmiştir, bu durum, her bir ekinokandin için
direnç sınır değerlerinin geliştirilmesini
hızlandırmıştır(3).
ANTİFUNGAL DİRENCİ
Antifungal direncinin mekanizması ya primer ya
da sekonderdir. Direnç; bireysel faktörlerle ilişkili olabileceği gibi hastalık etkeni mantarların,
ilaç ve/veya ilaç sınıfının antifungal etki mekanizmasını engellemesi veya ilaç düzeyinin düşük
olmasından dolayı kazanılmış özellikte de
olabilir(60). Candida cinsi maya mantarları; (i)
ilaçların hücre içerisine birikimini azaltarak, (ii)
antifungal hedef proteinlerinin yoğunluğunu ve
yapısını değiştirerek veya (iii) hücre zarındaki
sterol bileşimini değiştirerek antifungal ilaçlara
direnç geliştirebilirler(61,62). 5-flusitozine direnç
ya ilacın hücre içerisine alımının azaltılması ya
da 5-flusitozinin 5-fluorourasile veya
5-fluorourasilin 5-fluoroüridin monofosfata
dönüşümünü sağlayan enzimatik değişiklikler
aracılığıyla oluşur(63). Azol direnci incelendiğinde, çeşitli mekanizmaların azol türevi ilaçlara
6

karşı Candida türlerinin direnç kazanmasına yol
açabileceği anlaşılmıştır. En sık görülen mekanizmalar, MDR veya CDR genleri ile kodlanan
atılım pompalarının aşırı işlemesi ve hedef enzimi (ERG11) kodlayan gende nokta mutasyonu
gelişmesidir(63,64). Duyarlı Candida türlerinde
ekinokandin direnci daima tedavi sırasında kazanılır. Direnç oluşum mekanizması, ilacın enzime
duyarlılığını azaltan, glukan sentazın FKS alt
ünitesinin HS1 ve HS2 bölgesinde aminoasit
değişikliğidir. İlaca uyum, hücresel strese yanıt
olarak dirençli FKS türlerinin oluşumunun artırılması ile gelişir(65,66). Candida türleri içerisinde,
azoller ve/veya ekinokandinlere primer direnç
en sık C. glabrata’da görülür(67-69).
HASTA YÖNETİMİ
Hem Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları
Derneği’nin Mantar Hastalıkları Çalışma Grubu
(IDSA) hem de Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin Mantar
Çalışma Grubu (ESCMID) çeşitli hasta gruplarında invazif kandidozun tedavisi için pratik
kılavuzlar yayınlamıştır(39,70-75). Yeni Avrupa kılavuzuna göre, HIV enfeksiyonlu hastalarda, hem
erişkin hem de çocuklarda orofaringeyal kandidozun tedavisinde ilk basamakta önerilen tedavi
7-10 gün süre ile 100 mg/gün dozda flukonazoldür(72). Flukonazolün olası alternatifleri;
mikonazol (7-14 gün süre ile 10 veya 50 mg/gün),
itrakonazol oral solüsyon (14 gün süre ile 100
veya 200 mg/gün) ve/veya posakonazoldür (ilk
gün 200 mg, daha sonraki günler 100 mg/gün)(72).
Bununla birlikte, topikal ilaçlar (örneğin amfoterisin B pastilleri veya nistatin) iyi tolere edilememesi (acı tat, gastrointestinal yan etkiler, sık
doz) ve etkinliğinin düşük olması nedeniyle önerilmez. Flukonazolle karşılaştırıldığında maliyetinin fazla olması ve parenteral şeklinin bulunması nedeniyle, triazollere duyarlı Candida türlerinin tedavisinde ekinokandinler tercih edilmemelidir. ESCMID kılavuzu nötropenik olmayan erişkin kandidemi hastalarının tedavisinde
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öncelikle ekinokandinleri (kaspofungin, anidulafungin ve mikafungin) önermektedir(71).
Ekinokandinler ile karşılaştırıldığında, lipozomal amfoterisin B ve vorikonazolün etki gücü
benzer olmakla birlikte daha az sıklıkla önerilir,
diğer yandan flukonazol marjinal güçte
önerilir(72,73).
Ayrımlı olarak, C. parapsilosis’e bağlı kan dolaşımı enfeksiyonlarında ilk tedavinin ekinokandinler ile yapılmasının, sonucu olumsuz yönde
etkilemediği ortaya konulmuştur(76). Flukonazol
için ESCMID önerileri IDSA’nın önerilerinden
farklı olup IDSA’nın 2009 kılavuzu şu anda güncellenmektedir. Ayrıca, hem ESCMID hem de
IDSA nötropenik hastalarda ekinokandinleri
önermektedir.
Standart olarak kandideminin sonlandırılmasından sonra 14 gün süre ile tedaviye devam önerilir, eğer hasta stabil durumda ve ağız yolu ile
tedavi alabiliyor ise bir alt aşamada 10 günlük
intravenöz tedavi sonrasında flukonazol tedavisine geçilir(71-73). Kalıcı damar yolu kataterinin
mutlaka çıkarılması önerilir. Eğer kateterin çıkarılması mümkün değil ise lipid bazlı amfoterisin
B veya ekinokandinler tercih edilir.
Santral sinir sistemi kandidozunun tedavisi için
önerilen flusitozinli veya flusitozinsiz lipid formülasyonlu amfoterisin B (3-5 mg/kg)’dir.
Flusitozin dozu serum düzeyi 40-60 μg/ml olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bir önceki aşamada,
400-800 mg/gün yüksek doz flukonazol tedavisi
kullanılabilir(70,77). Ayrıca, amfoterisin B deoksikolat ve flukonazole dirençli Candida meninjiti
hastasında kaspofungin ile düzelme bildirilmiş
olmasına rağmen, ekinokandinlerin santral sinir
sistemine geçişinin kötü olması, bu ilaçların
santral sinir sistemi enfeksiyonlarında kullanımını sınırlar(70,78).
Yüksek riskli yenidoğanlarda invazif kandidoz
gelişimini önlemede kullanılabilecek uygun

seçenekler; flukonazol, nistatin veya alternatif
olarak laktoferrin ± Lactobacillus’tur. Yenidoğan
döneminde gelişen invazif kandidoz olgularında
görülen komplikasyon büyük bir olasılıkla santral sinir sistemi enfeksiyonlarını da içeren dissemine hastalıktır. Tedavide amfoterisin B deoksikolat, lipozomal amfoterisin B, amfoterisin B
lipid kompleksi, flukonazol, mikonazol ve kaspofungin kullanılabilir(71).
Flukonazolün etkisi gösterilmesine rağmen,
Avrupa’da HIV hastalarında orofaringeyal ve
özefagiyal kandidozu önlemek için primer antifungal profilaksi önerilmez(72). Primer profilaksinin dezavantajları yüksek aktif antiretroviral
tedavi ile azoller arasında ilaç etkileşimlerinin
olması, flukonazole ve/veya diğer azollere direnç
gelişmesi, orofaringeyal kandidoz için etkili
tedavilerin olması, maliyet ve triazollerin olası
toksik etkileridir. Böylece, orofaringeyal ve özefagiyal kandidozun en iyi proflaksisi uygun
antiretroviral tedavi kullanımıdır(72).
Lazer tedavisi son yıllarda dermatolojide birçok
hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Özellikle antifungal tedavi alamayan hastalarda
Nd-YAG lazer tedavisinin alternatif olarak kullanılabileceği rapor edilmiştir(79). Candida’ların
farklı tedavilere direnç gösterebilmesi ve antifungal tedavilere bağlı bazı toksik etkilerin ortaya çıkması nedeniyle son yıllarda alternatif ilaç
geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Asetik
asit yanında formik asitin de Candida türlerinde
apoptozise neden olduğu gösterilmiştir. Düşük
maliyetli bir madde olan formik asitin yüksek
dozlarda toksik olmakla birlikte düşük dozlarda
tedavi amacıyla kullanılabileceği bildirilmiştir(80).
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