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ÖZET 

GUNGOR O. Kistik Fibrozlu Hastaların Solunum Yollarında Mantar Sıklığının 

Belirlenmesi ve İzole Edilen Mantarların Tanımlanması. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

İstanbul. 2011. 

Kistik fibrozlu (kf) hastaların solunum yollarından başta Candida spp, 

Aspergillus spp, Scedosporium apiospermum ve Exophiala dermatitidis olmak üzere, 
artan oranda mantarların izole edildiği bildirilmektedir. Bu mikroorganizmalar burada 
gelişerek iltihabi reaksiyona katkıda bulunur ve ilerleyici olarak akciğer fonksiyonunun 
bozulmasına yol açabilir. Bu çalışmada, kf’lu hastaların solunum yollarında mantar 
sıklığının belirlenmesi ve izole edilen mantarların tanımlanması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla 48 kf’lu hastadan toplam 184 solunum yolu örneği incelenmiştir. 
Örnekler kf tanısı için rutinde kullanılan bakteriyolojik besiyerlerine ek olarak bu hasta 
grubu için önerilen Medium B’ye ekilmiştir. Balgam örnekleri kantitatif olarak 
işlenmiştir. Aynı örnekte yer alabilecek farklı maya türlerinin belirlenmesi ve 
 C.albicans/C.dubliniensis ayrımının yapılabilinmesi için, ek olarak CHROMagar 
Candida kullanılmıştır. Bu iki türün ayrımında ek fenotipik testler de yapılmıştır. 
C.albicans ve C.dubliniensis dışındaki Candida suşları API ID 32 C ile tanımlamıştır. 
İzole edilen küfler  makroskobik ve mikroskobik özellikler esas alınarak tanımlanmıştır. 

Gelen 184 örneğin 75’inde (% 40,7) mantar üremesi görülmüştür. En sık izole 
edilen maya C.albicans (hastaların % 62,5’inden, örneklerin % 30,4’ünden) olmuştur. 
Hastaların % 10,4’ünden C.dubliniensis izole edilmiştir. En sık birlikte izole edilen 
Candida türlerinin C.albicans ve C.parapsilosis (hastaların % 8,3’ünden, örneklerin ise 
% 5,92’undan) olduğu belirlenmiştir. En sık izole edilen küf mantarları A.fumigatus 
(hastaların % 10,4’ünden, örneklerin % 6,5’inden) olduğu belirlenmiştir. Örneklerin 
hiçbirinden Scedosporium ya da Exophilia cinsinden mantarlar izole edilmemiştir. Yaş, 
cinsiyet, kortikosteroid ve tobramisin kullanımı ile maya üremesi ve küf üremesi 
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. C.albicans ve A.fumigatus izolasyonları ile 
P.aeruginosa, S.maltophila veya S.aureus izolasyonları arasında ve C.albicans ile 
H.influenzae izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler :  Kistik fibroz, küf, maya, Aspergillus, Candida 

 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 5581  
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ABSTRACT 

GUNGOR O. Determination of the frequency of fungi in the respiratory tract of cystic 

fibrosis patients and identification of isolated fungi.  

 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 

ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2010. 

An increased isolation rate of fungi mainly Candida spp, Aspergillus spp, 

Scedosporium apiospermum and Exophilia dermatitidis, from the respiratory tract of 
patients with cystic fibrosis (cf) has been reported. The development of these organisms 
may contribute to the inflammatory reaction which progressively leads to the 
deterioration of lung function. The aim of this study was to determine the frequency of 
fungi in the respiratory tract of cf patients and to identify the isolated fungi. 

 

For this aim we investigated a total of 184 samples from 48 cf patients. In 
addition to the routine used bacteriological media in the diagnosis of cf, samples were 
inoculated on, Medium B, which is recommended for this patient group. Sputum 
samples were processed quantitatively. In addition, CHROMagar Candida medium was 
used for the determination of different yeasts species in the same sample and for the 
differentiation of C.albicans and C.dubliniensis. For the identification of these two 
species additional phenotypic tests were also performed. Candida strains other than 
C.albicans and C.dubliniensis were identified by the carbohydrate assimilation test ID 
32 C. The isolated molds were defined according to macroscopic and microscopic 
features. 

Fungal growth was detected in 75 samples (%40,7) out of 184. The most 
frequently isolated yeast was C.albicans (62,5 % of patients, 30,4 % of samples). 
C.dubliniensis was detected in % 10,4 of the patients. The most frequently Candida 
species isolated together were C.albicans and C.parapsilosis (8,3 % of patients, 5,92 % 
of samples). The most frequently isolated mould was A.fumigatus (10,4 % of patients, 
6,5 % of samples). Scedosporium spp or Exophilia spp were not isolated from any of the 
specimens. No statictically significant difference was detected between age, sex, 
corticosteroid, tobramycin use and growth of yeasts and moulds. No significant 
correlation was found between the isolation of C.albicans, A.fumigatus and 
P.aeruginosa, S.maltophila or S.aureus; and the isolation of C.albicans and 
H.influenzae. 

. 

 

Key Words: Cystic fibrosis, mould, yeast, Aspergillus, Candida 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kistik fibroz (kf), beyaz ırkta en sık karşılaşılan kalıtsal hastalıktır (1). Bu 

hastalık yedinci kromozomda yer alan ve birçok epitel hücresinin elektrolit alışverişinde 

rol oynayan klor kanallarını kodlayan KFTR (Kistik fibroz transmembran iletim 

regülatör) genindeki mutasyonlardan kaynaklanmaktadır (2, 3, 4). 

Çeşitli organlar tutulmakla birlikte, kf hastalarındaki morbidite ve mortalite 

başlıca solunum yolundaki lezyonların şiddetine bağlıdır. KFTR genindeki mutasyonlar 

solunum yolu yüzeyindeki sıvı tabakasında dehidratasyona ve hasarlı mukosiliyer 

temizlemeye neden olur. Bunun sonucunda üretilen kalın ve yapışkan bronşiyal mukus, 

hava kaynaklı bakteri ve mantar sporlarının yakalanmasını kolaylaştırır, akciğerlerden 

kolayca temizlenmelerini engeller ve bu mikroorganizmaların üremesi için uygun  bir 

ortam sağlar (2, 5). 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia 

kompleksi bakterileri ve Stenotrophomonas maltophilia başta olmak üzere bakteriler 

pulmoner hastalıkta tekrarlayan alevlenmelere neden olan ve sıklıkla hastanın hayati 

prognozunu belirleyen tipik kf patojenleridir (2). 

Bakteriler, kf havayolu içerisindeki en yaygın infeksiyöz mikroorganizmalar 

olmakla birlikte, mantarlar da sık bulunmaktadır (5). Klinik önemi olan mantarlar 

arasında, Candida spp, Aspergillus spp, Scedosporium apiospermum ve Exophiala 

dermatitidis, kf hastalarının solunum salgılarından en sık izole edilenlerdir (2, 6). 

A.fumigatus kf hastalarının solunum yolunu kolonize eden majör küftür ve bu 

hastalardaki izolasyon prevalansı %16–56.7 arasında bildirilmiştir (2). Bu mantar 

mukosiliyer temizlemeyi zayıflatan ve fagositozu engelleyen bazı sekonder metabolitler 

ve proteolitik enzimler üretir (2). A.fumigatus kf hastalarında astım, bronşit, 

aspergilloma gibi çeşitli hastalıklardan sorumludur, ayrıca akciğer 

transplantasyonundan sonra invazif akciğer infeksiyonlarına neden olabilir. Bununla 

birlikte bu mantarın kf hastalarında neden olduğu temel klinik tablo alerjik 

bronkopulmoner aspergillozdur (ABPA) (2). ABPA akciğer fonksiyonlarında hızlı bir 

düşüşe neden olur (7). 

A.flavus, A.niger ve A.nidulans kf hastalarından sıklıkla bildirilen fakat daha çok 

geçici olarak solunum yollarında bulunabilen diğer Aspergillus türleridir. A.terreus'un 
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ise bu hastaların hava yollarının kronik kolonizasyonundan sorumlu olduğu 

bildirilmiştir (2). 

  S.apiospermum, kf hastalarından ikinci sıklıkta izole edilen küftür ve solunum 

sekresyonlarından izolasyonu sıklıkla A.fumigatus kolonizasyonunu takip etmektedir 

(2). S.apiospermum genellikle solunum yollarının kronik kolonizasyonundan 

sorumludur. Bu mantar da alerjik bronkopulmoner mikoza neden olabildiği gibi, kf'lu 

hastalarda invazif solunum yolu hastalığına yol açtığı da bildirilmiştir (2, 5). Bu küf ile 

solunum yolu kolonizasyonu kf hastalarında akciğer transplantasyonu için bir 

kontraendikasyon oluşturmaktadır (8). 

Kf'lularda akciğerde kolonize olan ve pulmoner infeksiyona yol açabilen bir 

diğer mantar ise E.dermatitis'dir (9). Bu mantarın kf balgamlarından izolasyon oranı 

%1.8-15.7 arasında bildirilmiştir (5).  

Kf solunum yollarını geçici olarak kolonize edebilen diğer filamentöz mantarlar 

ise Alternaria spp, Cladosporum spp, Penicillium spp ve Paecilomyces variotii'dir (2). 

Penicillium emersoni ve Acrophialophora fusispora'nın bu hastalarda kronik 

kolonizasyona yol açabildikleri bildirilmiştir (10, 11). 

Mukusun akciğerleri tıkaması,  uzun süreli antibiyotik tedavisi, kortikosteroid 

kullanımı ve cerrahi implante kateterler kf'lu hastaların Candida spp ile 

kolonizasyonunda risk faktörleridir (6). C.albicans kf hastalarının balgamından en sık 

izole edilen mikroorganizmalardan biridir (12). Bu Candida türünün izolasyonu % 93'e,  

diğer Candida türlerinki ise %20'e varan oranlarda bildirilmiştir (6). Candida'ların kf 

solunum yollarında uzun süre persiste edilebildikleri ve bu hastalardan en sık izole 

edilen bakteri olan P.aeruginosa'nın C.albicans ile etkileşerek bu mayanın hifleri 

üzerinde biyofilmler oluşturabildiği belirlenmiştir (6, 13). Yine ilk bilinen insan kökenli 

kırmızı pigmentli Candida albicans izolatı bir kf hastasında izole edilmiştir (9). 

Candida albicans'ın kf hastalarında alerjik bronkopulmoner mikoz ve kandidemiye yol 

açabildiği bildirilmiştir (4, 14, 15). 

Fenotipik olarak C.albicans'a yakın ilişkili olan ve en sık HIV pozitif kişilerden 

izole edilen C.dubliniensis'in kf hastalarından izolasyonu diğer tüm non-HIV infekte 

hastalardan daha yüksek (%39'a varan oranda) bulunmuştur (16, 17). Bu türlerin 

antimikotik ajanlara gösterdikleri direnç seviyeleri ve enfeksiyon oluşturma yetenekleri 

farklıdır. C.dubliniensis'in hücre yüzey hidrofobisitesi göstermesi kf hastalarının 
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dehidrate solunum sekresyonlarında avantaj sağlayabilmektedir (1). C.dubliniensis'in 

transplantasyonlu kf hastalarında ölümcül infeksiyona yol açtığı bildirilmiştir (18). 

Yakın zamanda Trichosporon mycotoxinivorans kf'lu hastalar için doğal bir eğilimi olan 

yeni tanınan ve bu hastalarda ölümcül pnömoniye neden olabilen patojen olarak 

bildirilmiştir (19). 

Kf'luların solunum yollarından mantar izolasyonuna her zaman klinik 

semptomlar eşlik etmemekle birlikte, bu mikroorganizmalar burada gelişerek 

inflamatuvar reaksiyona katkıda bulunur ve ilerleyici olarak akciğer fonksiyonunun 

bozulmasına yol açabilir (16). 

Çalışmamızın amacı, ülkemizdeki kf’lu hastaların solunum yollarında 

mantarların sıklığını belirlemek ve izole edilen mantarları tanımlanmaktır. Ülkemizde 

bu konu ile ilgili bir çalışmaya tarafımızdan rastlanmamıstır. Planladığımız tez 

çalışmasının bu konuya açıklık getireceğini düşünmekteyiz. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Mantarlar 

Mantarların tanımlanmış en az 100.000 türü vardır. Bu sayıya her yıl yaklaşık 

olarak 1.000–1.500 yeni türün daha katıldığı tahmin edilmektedir. Tanımlanmış mantar 

türleri arasında insan veya hayvanda sıklıkla hastalık ile ilişkili olanların sayısı 500’den 

azdır ve normal konakta infeksiyona yol açabilenler 50’yi geçmemektedir. Diğer 

yandan artan sayıda yaygın çevresel küf mantarı günümüzde bağışıklık sistemi 

baskılanmış konaklarda ciddi ya da ölümcül hastalıklara yol açabilen fırsatçı patojenler 

olarak değerlendirilmektedir. Bu küfler doğal ortamları gübre yığınları, bozuk gıdalar, 

toprak, bitki veya ahşap olan mikroorganizmalardır (20). 

 

2.1.1. Mantarların taksonomisi ve sınıflandırılması 

Mantarlar alemi hiyerarşik bir biçimde organize olmuştur. Her kademe sonuna 

belirli bir takı getirilerek adlandırılır: Bölüm, -mycota; Sınıf, -mycetes; Takım, -ales; 

Aile, -aceae. Her bir aile bazı cinslerden oluşur ve bunlar da türlere ayrılır. Mantarlar 

alemi günümüzde dört bölüme ayrılır: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota ve 

Basidiomycota. Bunlardan Chytridiomycota, insanlar için patojenik herhangi bir türü 

içermez. En büyük bölüm Ascomycota’dır ve bilinen mantarların %60’ından fazlasını 

ve insan patojenlerinin yaklaşık %85’ini içerir. 

Mantarların sınıflandırılması büyük oranda görünümlerine dayanır. Birçok türe 

eşeyli (teleomorfik) ve eşeysiz (anamorfik) üreme şekillerini yansıtan farklı isimler 

verilmiştir. Eşeyli sporlar ve bunların üretim biçimleri, mantarların Zygomycota, 

Ascomycota ve Basidiomycota olarak sınıflandırılmasında esas teşkil eder (20, 21). 
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2.1.1.1. Mantarlar alemi 

A- Zygomycota bölümü 

Mantarlar aleminin nispeten daha az gelişim göstermiş olan bu bölüm 

mantarlarında geniş, septasız ve hiyalen yapıda dallanmış hif elemanları vardır. 

Hareketsiz olan eşeysiz sporlar sporangium adı verilen kapalı bir kesenin içinde 

üretilerek kesenin duvarları parçalanarak dışarı salınır.  

Zygomycota bölümü, Zygomycetes ve Trichomycetes olarak iki sınıfa ayrılır. 

Zygomycetes sınıfı içerisinde, tıbbi öneme sahip Entomophthorales ve Mucorales 

takımları bulunmaktadır. Entomophthorales takımı, derialtı infeksiyonlarına yol açan 

türleri barındıran Basidiobulus ve Conidiobolus cinslerini içerir. Klinik olarak en 

önemlisi olan Mucorales takımı ise Absidia, Mucor, Rhizomucor ve Rhizopus cinslerini 

kapsar (20). 

 

B- Basidiomycota bölümü 

Mantarlar aleminin nispeten daha çok gelişim göstermiş olan bu bölümünün 

birçok üyesi septumlu ve filamentöz bir yapı sergilerken bazıları da tipik maya 

yapısındadır. Burada yer alan mantarlar Ascomycota bölümündeki mantarlar gibi 

heryerde bulunabilirler. Eşeyli üreme ile basidiyosporların oluşması bu mantarların 

karakteristik bir özelliğidir. Bu geniş grubun sadece birkaç üyesi, tıbbi öneme sahiptir. 

İçlerinde en önemlileri; Cryptococcus, Malassezia ve Trichosporon cinslerine ait ve 

anamorfik evreleri olan basidiomiçetöz mayalardır. En sık bildirilen ve klinik açıdan 

önemli olan filamentöz basidiomiçet ise Schizophyllum commune’dir. Filamentöz 

basidiomiçetlerin çoğu ahşabı çürüten mantarlardır veya zorunlu bitki patojenidirler. Bu 

mantarlar kültürde, genellikle hızlı üreyen, sporlanma yapmayan ve hiflerin septa 

bölgesinden sonraki hücrenin etrafına tutunan kelepçemsi bağlantıların bulunduğu 

beyaz koloniler oluştururlar (20, 21).  
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C- Ascomycota bölümü 

Bu geniş bölüm, bilinen mantar türlerinin yaklaşık % 50’ sini ve tıbbi önemi 

olan mantarların neredeyse % 80’ nini içerir. Eşeyli üreme ile askospor adı verilen 

haploid sporlar gelişir. Bu sporlar, askus adı verilen kese benzeri bir yapının içinde 

üretilir ve bu yapıdaki değişiklikler, bu mantarların sınıflandırmasında önem taşır. 

Eşeysiz üreme, üretici ya da konidyojenöz hücre denilen yapılardan konidya olarak 

adlandırılan sporların üretilmesini kapsar. 

Ascomycota bölümünde tıbbi açıdan önemli üç sınıf yer alır: Archiascomycetes, 

Hemiascomycetes ve Euascomycetes. Archiascomycetes sınıfı Pneumocystis adı verilen 

tek bir cins içerir. Euascomycetes sınıfı filamentöz askomiçetleri içerirken, 

Hemiascomycetes sınıfı askomiçetöz mayaları kapsar. 

Klinik laboratuvarlarda izole edilen septumlu küflerin çoğunun Euascomycetes 

sınıfından olmasına rağmen, rutin kültür ortamlarında bunların eşeyli üreme yapılarıyla 

pek karşılaşılmaz. Aralarında nispeten daha çok sayıda ascomata üreten birkaç tür, 

Pseudallerscheria boydii (anamorfu Scedosporium apiospermum) ve Emericella 

nidulans (anamorfu Aspergillus nidulans)’dır. Bu küflerin rutin identifikasyonlarında, 

genellikle eşeysiz spor taşıyan yapıların şekli ve dizilimiyle sporların oluşum şekli 

temel alınır (20). 

2.1.2. Mantarların yapıları, morfolojik ve üreme özellikleri 

Ökaryotik mikroorganizmalar olan mantarlar kitin, glukan, kitosan, mannan ve 

glikoprotein içeren sert bir hücre duvarına sahiptir. Bu özellikleri mantarları, hücre 

duvarı olmayan canlılardan ve hücre duvarı içeriği selüloz olan bitkilerden ayırır. Diğer 

ökaryotik mikroorganizmalarda olduğu gibi mantarların da zarla çevrili bir çekirdekleri 

vardır ve mitoz veya mayozla çoğalabilirler ( 20, 22, 23 ). 

Mantarlar heterofilik, zorunlu veya fakültatif aerop olan canlılardır. Beslenmek 

için organik karbon kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Basit besiyerlerinde ve ölü organik 

maddeler üzerinde kolaylıkla üreyebilirler. Esas gereksinimleri su, organik karbon, 

oksijen, organik ve inorganik nitrojen ve çeşitli minerallerdir. Optimal üreme ısıları 25-

35 °C’ dir ve asit pH’ da üreme gösterirler (20, 22, 23).  

Mantarların çoğunun tanısı morfolojik yapılara dayanmaktadır. Buna göre 

mantarlar maya ve küf olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı mantarlar her iki fazda da 
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bulunabilir ve difazik mantarlar olarak adlandırılır. Difazik mantarlar parazitik 

dönemlerinde (insan vücut ısısında, 37°C’ de) genellikle maya, saprofitik dönemlerinde 

(doğal ortamlarda) ise küf şeklinde bulunurlar (23, 24). 

Küfler, çok hücreli, temel yapı birimi hif olarak adlandırılan filamentöz 

mantarlardır. Bunların vejetatif evreleri dallanmış hif topluluğundan oluşur ve buna 

miçelyum veya tallus denir. Bazı küflerde hifler septum olarak adlandırılan enine 

bölmelerle bölünmüştür (20, 23, 24). 

Mayalar tek hücreli, tomurcuklanarak veya ortadan ikiye bölünerek çoğalan 

mantarlardır. Yavru hücreye blastokonidyum; bir ana hücreden peşisıra oluşan yavru 

hücrelerin oluşturduğu yapıya ise yalancı hif (psödohif) denir. Bazı mayalar hem 

tomurcuklanır hem de ikiye bölünerek çoğalır (Ör: Trichosporon cinsi.). Bu şekilde 

oluşan hücrelere artrokonidyum denir (20, 23, 24) . 

2.1.3. Mantarların izolasyonu için kullanılan besiyerleri 

2.1.3.1. Sabouraud dekstroz agar (SDA)  

Raymond Sabouraud tarafından tasarlanmış olan SDA %1 pepton, %4 glukoz ve 

%1,5-2 oranında agar içerir, final pH’ı ise 5,6’dır (25). Orijinal formül, Emmons 

tarafından %2 dekstroz içerecek ve pH’ı nötrale yakın (6,9-7,0) olacak şekilde 

değiştirilmiştir (26). 

Bazı mantarların ve bakterilerin üremesinin engellenmesi amacıyla eklenen 

siklohekzimit, kloramfenikol, gentamisin, siprofloksasin, penisilin ve/veya streptomisin 

gibi antibiyotiklerin değişik kombinasyonları, bu besiyerine seçicilik kazandırır. 

Sabouraud besiyeri buyyon halinde de bulunmaktadır (20). 

2.1.3.2. Beyin kalp infüzyon agar 

Beyin kalp infüzyon agar,  Histoplasma capsulatum ve Blastomyces dermatitidis 

gibi güç üreyen mantarların kültüre edilmesi için tavsiye edilmekle birlikte, tüm 

mantarların izolasyonu için kullanılabilir. Besiyeri bakterileri inhibe etmek amacıyla 

kloramfenikol ve gentamisin gibi antibiyotikler eklenerek seçici hale getirilebilir. Bu 

besiyerine ayrıca zenginleştirmek ve güç üreyen mantarların üremesini desteklemek 

amacıyla koyun kanı eklenebilir (20, 26).  
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2.1.3.3. İnhibitör mold agar 

İnhibitör mold agar, bakterilerle kontamine örneklerden siklohekzimite duyarlı 

mantarları (Cryptococcus neoformans, Pseudallescheria boydii, Zygomycetes, Candida 

ve Aspergillus’ların birçok türü ve saprofitik veya fırsatçı mantarların çoğu) izole etmek 

amacıyla kullanılır. Bu  zenginleştirilmiş besiyeri kloramfenikol içerir (bazen 

gentamisin de içerebilir) fakat siklohekzimit içermez. Böylece bakteriler inhibe olurken 

mantarların üremesi desteklenir (20, 26). 

2.1.3.4. CHROMagar Candida (CAC)  

Birden fazla Candida türünün bulunduğu örneklerin belirlenmesinde ve bazı 

türlerin identifikasyonunda yararlı olan, ticari olarak bulunan ayırt ettirici ve seçici bir 

besiyeridir. Besinsel temelini glukoz ve pepton oluşturur. İçeriğinde bulunan 

kloramfenikol bakterilerin üremesini engelleyerek besiyerine seçici bir özellik 

kazandırır. Besiyerinin flukonazol içeren ve içermeyen çeşitleri vardır. Flukonazol 

içeren besiyeri, C.krusei gibi flukonazole dirençli mayaların belirlenmesini sağlar. Ayırt 

ettirici renk farklılıklarının yanı sıra, koloni morfolojisinin de maya türlerinin ön 

identifikasyonunu sağlayabildiği gösterilmiştir. CHROMagar Candida’nın 

identifikasyon özelliği, farklı Candida türlerinin 37°C’de 48 saatlik inkübasyondan 

sonra türe-spesifik enzim varlığına bağlı olarak meydana getirdikleri renk farklılıklarına 

bağlıdır (20, 27). 

2.1.3.5. Candida ID agar 

Mayaların kültürü ve izolasyonu için kullanılan kromojenik bir agardır. Bu 

besiyerinde çoğu filamentöz mantar ürerken bakteriler inhibe olur. Klinik örneklerdeki 

karışık maya populasyonlarının ortaya çıkarılmasında avantajlıdır. Besiyerleri             

35-37°C’de 48 saat ve karanlıkta inkübe edilmelidir. Geotrichum ve Candida’nın bazı 

türlerinin optimal büyümesi için 30°C gerekmektedir. Bu besiyerinde C.albicans ve 

C.dubliniensis mavi renkte koloniler oluştururken, C.tropicalis, C.guilliermondii, 

C.kefyr ve C.lusitaniae pembe koloniler oluşturur. Diğer mayalar ve bazı küfler 

beyazdan krem rengine kadar değişen renklerde koloniler oluşturabilir (26). 
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2.1.3.6. Staib agar 

C. neoformans infeksiyonundan şüphelenildiğinde ve C.dubliniensis-C.albicans 

ayrımında bu besiyerinden yararlanılır. C. neoformans bu besiyerinde bulunan kafeik 

asidi yıkan fenoloksidaz enzimi üretir ve melanin oluşumu sonucu koyu kahverengi-

siyah koloniler meydana gelir. Diğer mayalar ise krem-bej renginde koloniler oluşturur. 

Kriptokokkoz tanısında besiyerinin inkübasyonu 25-30°C’de yedi günden fazla 

olmamalıdır. Besiyerinin içeriğine katılan kreatinin, melanizasyonu arttırır. C.albicans-

C.dubliniensis ayrımında ise besiyeri 30°’de üç-beş gün inkübe edilmelidir. Bölüm 

3.6.2.2’de Staib agar’ın bu iki türün ayrımında kullanımı anlatılmıştır (20, 26). 

2.1.4. Mikolojik kültürler için inkübasyon koşulları 

Bütün kültürler, tıbbi önemi olan mantarların çoğu için optimal bir ısı 

olduğundan ≤30°C ‘ de inkübe edilmelidirler. Eğer 30°C’lik bir ortam sağlanamıyorsa, 

inkübasyon oda ısısında yapılabilir. Rutin inkübasyon süresi geleneksel olarak dört 

haftadır. Kültürler ilk iki hafta süresince en azından her iki-üç günde bir, daha sonra ise 

haftada bir kez kontrol edilmelidir (20). 

2.1.5. Mantarların identifikasyonu 

2.1.5.1. Mayaların identifikasyonu 

Mayaların identifikasyonu morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin 

kombinasyonuna dayanır. Kolonilerin rengi, hücrelerin büyüklüğü ve şekli, etraflarında 

bir kapsülün varlığı, gerçek veya yalancı hif oluşumu ve klamidospor üretimi 

identifikasyonda kullanılan yararlı morfolojik özelliklerdir. Tanımlamada kullanılan 

biyokimyasal testler ise şekerlerin asimilasyon ve fermentasyonu ile nitrat 

asimilasyonudur. Tıbbi önemi olan mayaların çoğunun identifikasyonu, izolatların şeker 

asimilasyonuna dayanan ticari test sistemlerinden biri kullanılarak yapılabilir (20). 

A- %1 Tween 80’li mısır unlu jelozda (MUJ) morfolojik özelliklerin 

belirlenmesi  

Mayaların blastospor ve hif özelliklerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. 

Tween 80 ya da polisorbat 80, özellikle C.albicans’ın klamidospor oluşumunu 

göstermek amacıyla besiyerine eklenir. Maya üremesi için temel besin maddeleri, mısır 

unu infüzyonu ile sağlanır. C.albicans’a ek olarak C.dubliniensis de bu besiyerinde 
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25°C’de 48 saatte büyük, kalın duvarlı klamidosporlar oluşturmaktadır. Deneyin yapılışı 

bölüm 3.6.1’de anlatılmıştır (20, 26). 

B- CHROMagar Candida (CAC)  

Bu besiyerinin genel özellikleri bölüm 2.1.3.4’te anlatılmıştır. CAC C.albicans 

(yeşil), C.tropicalis (metalik mavi) ve C.krusei (pembe, donuk, R koloni)’nin 

tanımlanmasında yüksek bir duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir (Resim 1). Diğer türlerin 

bu besiyerindeki görünümleri ise beyazdan leylak rengine kadar değişiklik gösterir. 

C.dubliniensis 37°C’de 48 saatlik inkübasyondan sonra koyu yeşil koloniler 

oluştururken C.albicans açık mavi-yeşil koloniler meydana getirir (20,26).  

 

                        C.tropicalis             C.albicans 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       C.krusei 

 

Resim 1: ChromAgar’da  üreyen farklı renklerdeki Candida cinsi mayalar (31) 
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C- Üreaz testi  

Klinik önemi olan Candida türlerinin (büyük çoğunluğu üreaz negatif) 

Cryptococcus, Trichosporon ve Rhodotorula (üreaz pozitif) cinslerinden ayırt 

edilmesinde kullanılmaktadır (28).  

D-  Mayaların identifikasyonunda kullanılan ticari kitler 

Mayaların tanımlanmasında kullanılan çeşitli ticari kitler vardır ve bunlar 

genellikle bu mantarların karbonhidrat asimilasyon ve fermentasyon özelliklerine 

dayanmaktadır. Karbonhidrat asimilasyon testleri, oksijen varlığında belirli bir 

karbonhidratı tek karbon kaynağı olarak kullanabilme yeteneğini ölçer. Karbonhidrat 

asimilasyon testleri en çok Candida türlerinin ayrımında kullanılır. Fermentatif mayalar 

karbondioksit ve alkol oluştururlar. Gaz oluşumu fermentasyonunun bir göstergesidir. 

Cryptococcus ve Rhodotorula cinsleri fermentasyon yapmaz.  

ATB ID 32 C (Biomerieux-Fransa), API 20 C AUX (Biomerieux-Fransa), API 

ID 32 C (Biomerieux-Fransa), Auxacolor (Biorad-Fransa), API Candida (Biomerieux-

Fransa), RapID Yeast Plus (Innovative Diagnostic-ABD), VITEK 2 ID-YST 

(Biomerieux-Fransa),   ve BBL Minitek Yeast Set (Becton Dickinson BBL) kitleri 

Candida türlerinin identifikasyonunu asimilasyon ve fermentasyon özelliklerine göre 

yapan otomatik/yarı otomatik sistemlerdir (20, 29). 

E- Moleküler yöntemler 

RFLP (Restriksiyon parçaları uzunluk polimorfizm), RAPD (Rastgele 

çoğaltılmış polimorfik DNA), PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) ve multipleks PCR 

patojenik mantarların hızlı DNA-tabanlı teşhisinde kullanılan yöntemlerdendir. 

Tanımlamada en çok tercih edilen DNA bölgeleri, Internal transcribed spacers (ITS) ve 

(26S) D1/D2’dir (30).  

Maya ve maya benzeri mikroorganizmaların genel özellikleri Tablo 2-1‘de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2-1. Maya ve benzeri mikroorganizmaların genel özellikleri (26) 
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2.1.5.2. Küflerin identifikasyonu 

Küflerin koloni şekli, yüzey rengi, pigmentasyon ve üreme hızı gibi 

makroskobik özellikler, küf identifikasyonunda yardımcıdır. Besiyeri, inkübasyon ısısı, 

kültürün yaşı ve inokulum miktarı koloninin görünümünü ve üreme hızını etkiler. 

Kültürde spor oluşturmayan küflerin tür düzeyinde identifiye edilemeleri zordur. Bu 

nedenle spor oluşumunu destekleyen %2 glukoz içeren SDA, Patates dekstroz agar 

(PDA) ve Czapek Dox agar kullanılmaktadır. Aşırı miçelyum üretimi, sıklıkla spor 

oluşumunun kaybına neden olur (20, 24). Konidyum oluşturan küflerin 

identifikasyonunda önem taşıyan morfolojik özellikler şunlardır:  

1- Konidyumun büyüklüğü, şekli ve septum oluşturma tarzı;  

2- Konidyumun ve konidyoforun rengi,         

3- Konidyojenöz hücrenin yapısı ve konidyogenezin gelişimine ait özellikler;  

4- Konidyumun serbest hale gelmesi, veya açılıp ortaya çıkmasıyla ilgili mekanizmalar; 

5- Konidyomanın yapısı (varsa). 

Konidyumun şekli veya septum oluşumundaki farklılıklar ilk ayırım için yararlı 

özelliklerdir ve konidyum oluşturan mantarların gruplandırılması için eskiden beri 

kullanılmaktadır. Konidyumlar septumsuz olabildiği gibi, bir veya daha fazla septum da 

içerebilir. Bazı mantarlar hem septumlu hem de septumsuz konidyumlar oluşturur ve bu 

konidyumlar sıklıkla mikro- ve makrokonidyum olarak bilinir. Konidyumların şekli de 

değişkenlik gösterebilir.  

Farklı spor evrelerinin varlığı identifikasyonu güçleştirebilir. Farklı evrelere ait 

spor tiplerinin varlığında kontaminasyon ayrımı için, dikkatli bir inceleme ve bazen de 

subkültür yapmak gerekir. Birden fazla bağımsız evreye sahip olan küflere pleomorfik 

mantarlar denir (20).  

A- Patates dekstroz agar (PDA)  

Küflerin konidyum ve pigment oluşturmalarını arttırmak amacıyla kullanılır. 

Patates infüzyonu ve dekstroz, üremeyi destekleyen besleyici faktörlerin kaynağıdır. 

Besiyerine eklenen tartarik asit pH’ı düşürerek bakterilerin üremesini engellemektedir 

(20, 26). 
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B- Czapek Dox agar 

Aspergillus türlerinin identifikasyonunda kullanılır. Sakkaroz tek karbon 

kaynağı iken, sodyum nitrat tek nitrojen kaynağıdır (20). 

C- Moleküler Yöntemler 

RFLP (Restriksiyon parçaları uzunluk polimorfizm), RAPD (Rastgele 

çoğaltılmış polimorfik DNA), PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu), multipleks PCR 

patojenik mantarların hızlı DNA-tabanlı teşhisinde kullanılan yöntemlerdendir. 

Tanımlamada en çok tercih edilen DNA bölgeleri, Internal transcribed spacers (ITS) ve 

(26S) D1/D2’dir (30). Microarray yöntemiyle tanımlanabilen türler A. fumigatus, A. 

flavus, A.niger, A.terreus A.nidulans ve A.versicolor’dur (32). 

2.2. Kistik fibroz 

Kf, Dorothy Anderson tarafından 1938’de tanımlanan ve beyaz ırkın sık görülen 

otozomal resesif geçişli hastalığıdır (33, 34). Tek bir gende meydana gelen sayısız 

mutasyonlar bu hastalığa neden olmakla birlikte, en sık görülen mutasyon 508 

pozisyonundaki fenilalanin delesyonudur (DF508). Kusurlu gen KFTR (Kistik fibrozis 

transmembran iletim regülatörü) adında, bir proteini kodlar. Bu proteinin görevi birçok 

epitel hücresinin elektrolit alışverişinde rol oynayan klor kanallarını kodlamaktır. Bu 

genin ürünü olan proteinin akciğerler, gastrointestinal sistem, ter bezleri ve üreme 

organlarının epitelinde bulunması sonucu hastalık birçok organı tutabilmektedir (34). 

Hastalıktaki klinik belirtiler organların visköz sekresyonlar ile tıkanması ve akciğerlerde 

kronik bakteriyel infeksiyon varlığı sonucu ortaya çıkmaktadır (35). Ter testi kf 

tanısında altın standarttır (34). 

2.2.1. Patogenez 

KFTR geninin 1989 yılında 7. kromozomun uzun kolunda tanımlanmasıyla 

hastalığın patogenezi anlaşılmaya başlanmıştır ve gende 1000’den fazla mutasyon 

tanımlanmıştır. Kf’de klor kanalları uygun şekilde çalışmaz. Salgı yapan epitel 

hücrelerinden dışarıya klor salgılanması azalır, hücrenin içine ise sodyum geçişi artar. 

Böylece ortaya elektrolitten ve sudan fakir, koyu, yapışkan kanallardan akamayıp 

tıkanmalara neden olan bir salgı çıkar. Bunun sonucunda bazı mikroorganizmaların 

solunum yollarına yerleşmesi kolaylaşır ve inflamatuvar yanıt başlar. Polimorf nüveli 
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lökositlerin ve bakterilerin parçalanmasıyla ortaya çıkan DNA’lar sekresyonların daha 

da koyulaşmasına neden olurlar ve obstrüksiyon artar (34). 

Kf’da gelişen akciğer hastalığı, enfeksiyon ve enflamasyonun birbirini izlediği 

ve indüklediği bir kısırdöngüdür. Bu nedenle solunum yollarında enfeksiyon ve/veya 

kolonizasyon yapan mikroorganizmaların uygun mikrobiyolojik yöntemlerle izolasyonu 

ve tanımlanması, uygulanacak tedaviyi yönlendirmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır (36). 

2.2.2. Kf’lu hastalardan örneklerin alınması ve işlenmesi 

Kf’lu hastalardan alınan balgam alt solunum yolu mikroorganizmalarını en iyi 

yansıtan klinik örnek olarak kabul edilmektedir ve her ay ya da üç ayda bir 

mikrobiyolojik olarak incelenmesi önerilmektedir. Bununla birlikte, solunum yolu 

sekresyonları çok visköz olduğundan bu hastalar, özellikle on yaşın altındaki küçük 

çocuklar balgam çıkarmakta zorluk çekmektedir. Yeterli balgam çıkaramayan bu 

hastalardan, glottisin hemen üst kısmına yerleştirilen bir eküvyonla hastayı öksürtme 

yoluyla derin boğaz salgısı örneği alınması önerilmektedir (36). Kf’lu hastaların 

solunum yollarında çok etkenli infeksiyon/kolonizasyonun ve mikroorganizmalar 

arasındaki oranların gösterilmesi, toplam akciğer yükünün ortaya çıkarılması ve 

antimikrobiyal tedavinin izlenmesi için kantitatif kültür yapılmalıdır. Kantitatif kültürün 

yapılması yavaş üreyen veya az sayıda bulunan  patojenlerin, hızlı üreyen veya sayısı 

fazla olanlar tarafından örtülüp saklanmasını da engellemektedir (37). 

Kf hastaları için karakteristik olan yapışkan, koyu kıvamlı balgamın kantitatif 

kültür için homojenize edilmeden önce sıvılaştırılması gerekmektedir. Bunun için 

önerilen yöntem balgamın vortekslenmesi ve mukolitik madde ile işlenmesidir. Bu 

işlem için en uygun maddenin SH grupları üzerinden etkili olan dithiothreitol (DDT) 

olduğu saptanmıştır. Üstünlüğü, sıvılaştırmayı hızlı bir şekilde oda ısısında 

gerçekleştirmesi ve mikroorganizmaların üremesini inhibe etmemesidir. Kf’lu hastaların 

birçoğundan alınan örneklerde yüksek oranda mukoid Pseudomonas üremesi 

gözlenmektedir. Bu mukoid yapı diğer mikroorganizmaların üremesini engellediğinden, 

selektif besiyerlerinin kullanılması gerekmektedir. S.aureus için mannitol tuz agar, 

H.influenzae için basitrasinli çikolatamsı agar, S.maltophilia için vankomisinli 

meropenemli agar (MV) ve B.cepacia kompleksi bakterileri için B.cepacia selektif agar 

(BC) önerilen besiyerlerindendir (37). Kf hastalarının solunum yolu örneklerinden 
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yapılan kültürlerde başta Pseudomonas aeruginosa olmak üzere hızlı ve yüksek koloni 

sayısında üreyen bakterilerin varlığı nedeniyle mantarların üremesi inhibe olmaktadır. 

Bu nedenle bu hastalarda mantar izolasyonu için selektif besiyeri  kullanılmalıdır (38). 

Bu amaçla geliştirilen Medium B’nin uygun bir besiyeri olduğu bildirilmiştir (38). 

Mayaların ve filamentöz mantarların çoğalmasını destekleyen besiyeri 16.7 g/l glukoz, 

20 g/l agar, 30 g/l maya özeti ve 6.8 g/l pepton içermektedir (pH 6.3). Ayrıca Medium 

B’ye bakterilerin üremesini inhibe etmek amacıyla kotrimoksazol(128 mg/l), 

kloramfenikol (50 mg/l), seftazidim (32 mg/l) ve kolistin (24 mg/l) ilave edilmektedir. 

Bazı araştırmacılar bu hastalardan Scedosporium ve Exophilia cinsi mantarların 

izolasyonu için ek olarak ayrı bir selektif besiyerinin kullanılmasını önermektedir. 

Yapılan çalışmalarda kf’lu hastaların solunum yolu örneklerinde birden fazla maya türü 

bulunabileceği gösterilmiştir (39). Aynı örnekte farklı maya türlerinin bulunduğunu 

görebilmek için bu türleri farklı renkte gösteren CHROMagar (CAC) Candida 

besiyerinin kullanılması gerekmektedir (39). 

2.2.3. Kf hastalarının solunum yollarında en sık kolonizasyon/infeksiyon nedeni 
olan bakteriler 

2.2.3.1.  Pseudomonas aeruginosa 

Kf’da akciğer fonksiyonlarının bozulmasından primer olarak P.aeruginosa 

sorumlu tutulmaktadır (40). Bu bakteri tüm kf populasyonunun yaklaşık % 60’ında, 

ergen ve yetişkinlerin ise yaklaşık % 80’inde bulunmaktadır (41). Çeşitli çalışmalar kf’ 

lu olgulardan izole edilen P.aeruginosa suşlarının % 90’a varan oranlarda mukoid 

fenotipte olduğunu göstermektedir (40).  Kf dışındaki hasta materyallerinden mukoid 

P.aeruginosa suşlarının izolasyonu nadirdir (42). Mukoid suşun saptanması 

infeksiyonun kronikleştiğinin en önemli göstergesidir (35). 

P.aeruginosa, ekzotoksin A, ekzoenzim S, lökosidin, fosfolipaz C, elastaz ve 

alkalin proteaz gibi birçok virülans faktörü salgılamakta ve bu faktörler nötrofil 

kemotaksisini stimule etmektedir. Ekzotoksinler, sekresyonların viskositesini arttırabilir 

ve siliyer aktiviteyi bozarak, ufak havayollarında obstrüksiyona ve sonunda akciğerde 

tahribata neden olabilmektedir ( 41). 
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2.2.3.2. Staphylococcus aureus 

S. aureus günümüz kf’lu bebekler ve küçük çocukların solunum yollarından ilk 

izole edilen bakteriyel patojendir. Antistafilokoksik penisilinlerin kullanıma girmesiyle 

birlikte kf’da S.aureus’a bağlı morbidite ve mortalitede azalma görülmekle birlikte, 

hastaların yaklaşık % 52’ sinin solunum yollarında bulunmaktadır (35, 43, 41) S.aureus 

ile kronik olarak infekte olan kf hastalarının yüzdesi çocukluktan ergenliğe doğru 

artarak yaklaşık % 60’ lara ulaşır ve geç ergenlikte azalarak yetişkinlikte % 30’ a iner 

(41). S. aureus infeksiyonlarının viral infeksiyonlarla birlikte akciğerleri özellikle 

pseudomonal kolonizasyona hazırladığı öne sürülmektedir. S.aureus’ a ait teikoik asit 

ve slime maddesinin, bakterinin solunum yolu epiteline tutunmasını sağladığı ve kapsül, 

protein A, hiyalüronidaz, katalaz, koagülaz, lökosidinler, hemolizinler ve ekzotoksinler 

aracılığıyla virülans gösterdiği bilinmektedir (35,40). 

2.2.3.3. Haemophilus influenzae 

Kf’lu hastaların solunum yollarından en sık izole edilen üçüncü sıradaki 

bakteridir. Bu mikroorganizma kf’lu çocuklardan tipik olarak izole edilirken yetişkin 

kf’lu hastalarda sık görülmez. Yetişkinlerde sık görülmemesinin nedenlerinden birinin 

bu bakterinin üremesinin mukoid P.aeruginosa tarafından engellenmesi olabileceği 

bildirilmektedir. Bu nedenle, kf’lu hastaların solunum yollarından H.influenzae izole 

etmek için basitrasin içeren çikolatamsı agar kullanılması ve burada P.aeruginosa’nın 

üremesini engellemek için anaerop şartlarda inkübe edilmesi gerektiği belirlenmiştir 

(44). 

2.2.3.4. Stenotrophomonas maltophilia 

Kf’lu  hastalarda ilk kez 1979 yıllında bildirilmiştir. Kflu hastaların bronşiyal 

sekresyonlarında prevalansı P.aeruginosa, S.aureus ve H. influenzae’dan sonra 

dördüncü sırada yer almaktadır. S.maltophilia ile özellikle 16-20 yaş grubu başta olmak 

üzere, kronik kolonizasyon saptandığı bildirilmektedir (45). 

2.2.3.5. Burkholderia cepacia kompleksi bakterileri 

Çoklu antibiyotik dirençli nozokomiyal bir patojen olan B.cepacia’ nın kf’lu 

hastalarda pulmoner kolonizasyona neden olduğu ilk kez 1970’ lerde anlaşılmıştır. 

Bundan on yıl sonra B.cepacia’ya bağlı septisemi ve pnömoni tanımlanmıştır. B.cepacia 

kompleksi içinde yer alan suşlarının virülansı büyük farklılıklar gösterdiğinden, 
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asemptomatik taşıyıcılıktan fulminan pnömoniye kadar değişen klinik tablolar 

gözlenebilmektedir. Olguların % 20’ sinde ilerleyici, invazif ve ölümcül bakteriyel bir 

hastalık olan ‘ B. cepacia sendromu’ gelişmektedir. Bu sendrom yüksek ateş, hızlı 

pulmoner fonksiyon gerilemesi ve bakteriyemi ile karakterizedir. (35, 43). 

2.2.4. Kf hastalarının solunum yollarından izole edilen mantarlar ve önemleri 

Bakteriler, kf havayolu içerisindeki en yaygın infeksiyöz mikroorganizmalar 

olmakla birlikte, mantarlar da sık bulunmaktadır (5). Klinik önemi olan mantarlar 

arasında, Candida spp, Aspergillus spp, Scedosporium apiospermum ve Exophiala 

dermatitidis, kf hastalarının solunum salgılarından en sık izole edilenlerdir (2, 6). 

A.fumigatus kf hastalarının solunum yolunu kolonize eden majör küftür ve bu 

hastalardaki izolasyon prevalansı %16–56.7 arasında bildirilmiştir (2). Bu mantar 

mukosiliyer temizlemeyi zayıflatan ve fagositozu engelleyen bazı sekonder metabolitler 

ve proteolitik enzimler üretir (2). A.fumigatus kf hastalarında astım, bronşit, 

aspergilloma gibi çeşitli hastalıklardan sorumludur, ayrıca akciğer 

transplantasyonundan sonra invazif akciğer infeksiyonlarına neden olabilmektedir. 

Bununla birlikte, bu mantarın kf hastalarında neden olduğu temel klinik tablo alerjik 

bronkopulmoner aspergillozdur (ABPA) (2). ABPA bu hastalarda akciğer 

fonksiyonlarında hızlı bir düşüşe neden olur (7). 

A.flavus, A.niger ve A.nidulans kf hastalarından sıklıkla bildirilen, fakat daha 

çok geçici olarak solunum yollarında bulunabilen diğer Aspergillus türleridir. 

A.terreus'un ise bu hastaların hava yollarının kronik kolonizasyonundan sorumlu olduğu 

bildirilmiştir (2). 

S.apiospermum, kf hastalarından ikinci sıklıkta izole edilen küftür ve solunum 

sekresyonlarından izolasyonu sıklıkla A.fumigatus kolonizasyonunu takip etmektedir 

(2). S.apiospermum genellikle solunum yollarının kronik kolonizasyonundan 

sorumludur. Bu mantar da alerjik bronkopulmoner mikoza neden olabildiği gibi, kf'lu 

hastalarda invazif solunum yolu hastalığına yol açtığı da bildirilmiştir (2, 5). Bu küf ile 

solunum yolu kolonizasyonu kf hastalarında akciğer transplantasyonu için bir 

kontraendikasyon oluşturmaktadır (8). 

Kf'lularda akciğerde kolonize olan ve pulmoner infeksiyona yol açabilen bir 

diğer mantar ise E.dermatitis'dir (9). Bu siyah mayanın kf balgamlarından izolasyon 

oranı %1.8–15.7 arasında bildirilmiştir (5).  
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Kf solunum yollarını geçici olarak kolonize edebilen diğer filamentöz mantarlar 

ise Alternaria spp, Cladosporium spp, Penicillium spp ve Paecilomyces variotii'dir (2). 

Penicillium emersoni ve Acrophialophora fusispora'nın bu hastalarda kronik 

kolonizasyona yol açabildikleri bildirilmiştir (10, 11). 

Mukusun akciğerleri tıkaması,  uzun süreli antibiyotik tedavisi, kortikosteroid 

kullanımı ve cerrahi implante kateterler kf'lu hastaların Candida spp ile 

kolonizasyonunda risk faktörleridir (6). C.albicans kf hastalarının balgamından en sık 

izole edilen mikroorganizmalardan biridir (12). Bu Candida türünün izolasyonu %93'e,  

diğer Candida türlerinki ise %20'e varan oranlarda bildirilmiştir (6). Candida'ların kf 

solunum yollarında uzun süre persiste edilebildikleri ve bu hastalardan en sık izole 

edilen bakteri olan P.aeruginosa'nın C.albicans ile etkileşerek bu mayanın hifleri 

üzerinde biyofilmler oluşturabildiği belirlenmiştir (6, 13). Yine ilk bilinen insan kökenli 

kırmızı pigmentli C. albicans izolatı bir kf hastasında izole edilmiştir (9).                      

C. albicans'ın kf hastalarında alerjik bronkopulmoner mikoz ve kandidemiye yol 

açabildiği bildirilmiştir (4, 14, 15). 

Fenotipik olarak C.albicans'a yakın ilişkili olan ve en sık HIV pozitif kişilerden 

izole edilen C.dubliniensis'in kf hastalarından izolasyon oranı diğer tüm non-HIV 

infekte hastalardan daha yüksek bulunmuştur (16, 17). Bu türlerin antimikotik ajanlara 

gösterdikleri direnç seviyeleri ve infeksiyon oluşturma yetenekleri farklıdır. 

C.dubliniensis'in hücre yüzey hidrofobisitesi göstermesi kf hastalarının dehidrate 

solunum sekresyonlarında avantaj sağlayabilmektedir (1). C.dubliniensis'in 

transplantasyonlu kf hastalarında ölümcül infeksiyona yol açtığı bildirilmiştir (18). 

Yakın zamanda Trichosporon mycotoxinivorans kf'lu hastalar için doğal bir 

eğilimi olan yeni tanınan ve bu hastalarda ölümcül pnömoniye neden olabilen patojen 

olarak bildirilmiştir (19). 
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2.3. Kf’lu hastaların solunum yollarından sık izole edilen mantarların özellikleri 

2.3.1. Candida cinsi 

Heterojen bir cins olan Candida, askomiçetler içindeki Candidaceae ailesinde 

yer almaktadır. Bu cins yaklaşık 200 türden oluşmaktadır. Çok sayıda tür varlığının bir 

nedeni; aşağıdaki özelliklerden birine sahip olmayan herhangi bir eşeysiz mayanın 

Candida cinsi olarak adlandırılmasıdır (20): 

1- Asetik asidin oluşturulması; 

2- Gözle görülebilen kırmızı, pembe veya turuncu bir pigmentin meydana 

getirilmesi; 

3- Artrokonidyum oluşturulması; 

4- Geniş bir tabanla tek kutuplu veya çift kutuplu tomurcuklanmanın meydana 

getirilmesi; 

5- Simpodula üzerinde meydana gelen blastokonidyumların varlığı; 

6- Saplar üzerinde oluşan tomurcukların bulunması; 

7- İğne şekilli terminal konidyumların bulunması; 

8- Üçgen hücrelerin varlığı; 

9- Çoğunlukla mukoid kolonilerde olmak üzere, enteroblastik-bazipetal 

tomurcuklanma ve inozitolü tek karbon kaynağı olarak kullanıp üreyebilme 

özelliğinin bulunması; 

10- Ballistokonidyumların oluşturulması. 

2.3.1.1. Epidemiyoloji ve bulaşma 

Candida türleri deri, muköz membranlar ve gastrointestinal sistemin normal 

flora üyesidirler ve insanlarda doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra mukozal 

yüzeyleri kolonize ederek endojen infeksiyon için bir risk oluştururlar (21). Normal 

florada bulunabilen bu mayalar, hastalık nedeniyle veya tedavi girişimleri sırasında 

bağışıklığı bozulmuş hastalarda dokuları istila edebilmektedirler. En sık karşılaşılan 

sistemik mikoz olan kandidiyazisin en sık etkenleri; C.albicans, C.tropicalis, 

C.parapsilosis, C.glabrata, C.guilliermondii ve C.dubliniensis’tir. Flukonazolun yaygın 

kullanımı C.krusei gibi azole daha dirençli olan türlerin ortaya çıkışını hızlandırmıştır 
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(21). Hastane ortamı Candida türleri ile kolonizasyonu kolaylaştırır ve az virülan 

türlerin yerine daha virülan türlerin geçmesini sağlar. Parenteral beslenme sıvıları ve 

tıbbi cihazların özellikle C.parapsilosis ile kontaminasyona açık oldukları 

bildirilmektedir (20). 

Tüm kandidiyaz olgularından en sık izole edilen tür C. albicans’tır. Bu türün 

hastalık etkeni olarak sık görülmesinin nedenleri, normal florada yüksek oranda 

bulunması ve bazı virülans faktörlerine sahip olmasıdır (20). C.lusitaniae genellikle 

düşük virülansa sahip olmakla birlikte, amfoterisin B’ye klinik direnç göstermektedir. 

Candida krusei kökenleri de flukonazole intrensek olarak dirençlidirler. Candida 

glabrata son yıllarda önemi artmış olan bir tür olup kökenlerinin oldukça büyük bir 

bölümü flukonazole dirençlidir. Bu maya idrar örneklerinden sık izole edilmektedir. 

Kandidiyazların %97’ sinden sorumlu türler; C.albicans, C.glabrata, C.parapsilosis, 

C.tropicalis ve C.krusei’dir (20). 

2.3.1.2. Candida’ların virülans faktörleri 

A- Adherans 

Adhezyon; kolonizasyon ve infeksiyona giden süreçte ilk basamaktır. Adhezyon 

sırasında Candida’ların yapısında bulunan yüzeyel karbonhidratlar, proteinler ve 

lipitler ile konak hücreye ait protein ve lipitlerin oligosakkarit kısımları arasında 

etkileşim gerçekleşmektedir. C.albicans yüksek adherans özelliği sayesinde 

Candida’lar arasında en patojen olan türdür (46, 47).  

B- Dimorfizm 

Dimorfizm; mantarların çevre koşullarına bağlı olarak maya veya hif şeklinde 

bulunmalarıdır (23). C.albicans ve C.dubliniensis gerçek hif oluşturabilen iki 

türdür. Otuzyedi derecenin altındaki sıcaklık, asit pH ve serumun olmadığı bir 

ortamın maya şeklinde üremeyi; 37°C’lik sıcaklık, nötral pH ve ortamda 

serumun bulunmasının ise hif şeklinde üremeyi indüklediği bilinmektedir. Hif 

formunun maya formuna göre dokuya 50 kat daha fazla adhere olabilmesi, 

fagositlerce sindirilememesi, klinik örneklerde sıklıkla görülebilmesi, plastik 

yüzeylere yapışmayı sağlayan fibriller yüzey tabakaları oluşturması 

patogenezdeki fonksiyonunu kanıtlar (48, 49). 
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C- Enzimler 

Salgısal aspartik proteinaz (SAP) 

Bu enzime sahip olan C.albicans, C.dubliniensis, C.tropicalis ve 

C.parapsilosis gibi Candida’lar bu enzim sayesinde dokulara daha kolay invaze 

olurlar ve fagositler tarafından öldürülmeye direnç gösterirler (50, 51). 

Fosfolipaz  

Fosfolipaz enzimi, hücre zarındaki fosfolipitlerin yıkımında ve mayanın 

invazyonunda rol oynamaktadır. C.albicans’ta altı çeşit fosfolipaz bulunmakla 

beraber hif şeklinde daha fazla bulunmaktadır. Bu nedenle hif şeklinin maya 

şekline göre daha invazif olduğu düşünülmektedir (47). 

Lipazlar ve esterazlar 

      Lipazlar ve esterazlar, triaçilgliserollerin ester bağlarını hidroliz 

etmektedirler. Lipaz aktivitesi C. albicans, C. parapsilosis, C.tropicalis ve 

C.krusei’de bulunmaktadır. Esteraz aktivitesi de C.albicans, C.parapsilosis, 

C.tropicalis, C.glabrata, C. guilliermondii ve C.rugosa’da bulunmaktadır. 

Candida’lar bu enzimlerden başka glukanaz, kitinaz, esteraz, fosfataz, 

hiyaluronidaz ve kondroitin sülfataz gibi enzimler salgılayabilmektedir (52). 

D- Toksinler 

C.albicans’ta endotoksin benzeri toksinler vardır. Bu toksinler yüksek moleküllü 

ve düşük moleküllü toksinler olarak ikiye ayrılırlar. Hücre duvarında bulunan 

glikoproteinler ve kanditoksinler yüksek molekül ağırlıklı toksinlerdir. Düşük 

moleküllü toksinler ise şok oluşturan ve öldürücü olabilen toksinlerdir (53). 

E- Fenotipik değişim 

C.albicans yedi farklı koloni morfolojisi gösterebilmektedir. Tekrarlayan 

infeksiyonlar esnasında oluşabilen fenotipik değişim sayesinde etken vücudun 

farklı bölgelerine yayılabilmekte, immun sistemden kaçabilmekte ve antifungal 

direnci gösterebilmektedir. Ayrıca bu özellik yeni hücrelere aktarılabilmektedir 

(54). 
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F- Slime faktörü 

Biyofilmler, mikroorganizmaların kateter, protez gibi yüzeylere tutunmaları, 

çoğalmaları ve hücre dışı polimerler üretmeleri ile oluşur. Biyofilm oluşumunda 

son basamak fagositoza karşı koruyucu olan, amfoterisin B ve flukonazol gibi 

birçok antifungale direnç sağladığı bilinen slime glikokaliks oluşumudur (55).  

C.albicans germ tüp oluşturduktan sonraki üç-altı saat içinde kateter yüzeyine 

tutunur ve iki tabakadan oluşan bir biyofilm oluşturur. Oluşan slime tabakası 

karbonhidrat, protein, fosfor ve hekzosaminden meydana gelmektedir. 

C.parapsilosis, C.glabrata ve C.tropicalis’in oluşturduğu biyofilmin 

C.albicans’a göre daha ince olduğu bilinmektedir (55, 56). 

2.3.1.3. Candida’ların özellikleri ve identifikasyonu 

A- Candida’ların kültür ve morfolojik özellikleri 

Candida’lar konvansiyonel mantar besiyerlerinde 48-72 saatte görülebilecek 

koloniler meydana getirmektedir. Bu koloniler beyazdan kreme kadar değişen renklerde 

olup; başlangıçta krema benzeri; zamanla ise zarımsı veya girintili çıkıntılı bir görünüm 

sergilemektedir. Candida türlerinin çoğu, aerobik koşullarda 25-30°C’ de iyi gelişme 

göstermekle birlikte, bazıları 37°C ve üstündeki ısılarda üreyebilmektedir. Candida 

albicans gibi bazı Candida türleri sikloheksimit (Aktidion) varlığında üreyebilmektedir. 

Yalancı hiflerin görünümü ve bunlara blastokonidyumların bağlanma şekli, Candida 

türlerinin identifikasyonunda yardımcı özelliklerdir. Germ tüp ve klamidosporların 

oluşturulması C. albicans ve C.dubliniensis identifikasyonunda yardımcı olmaktadır 

(20). 

1- Germ tüp testi 

Candida albicans’ın hızlı ön identifikasyonu için kullanılan en değerli ve basit 

testlerden biri germ tüp testidir. Test ön identifikasyonu sağlar, çünkü C.tropicalis ile 

yalancı pozitif sonuçlar elde edilebilir ve Candida dubliniensis de germ tüpü 

oluşturabilmektedir. Optimal koşulların sağlanması için test uygulanırken SDA veya 

kanlı agarda 30°C’ de 24-48 saat inkübe edilen kültürlerdeki koloniler kullanılmalıdır. 

Üremiş kolonilerden bir öze ile hafifçe dokunarak ince bir film  halinde alınarak, fetal 

sığır serumuna aktarılır ve 37°C’ de 3 saat inkübe edilir. Preparat hazırlanıp lam-lamel 

arasında mikroskobik olarak incelendiğinde, C.albicans’ın oluşturduğu kısa hiflerin 
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başlangıç tarafında, blastokonidyum ile germ tüpün kesiştiği yerde boğumlanmanın 

oluşmadığı görülmektedir. Candida tropicalis de hif çıkıntıları oluşturmakla birlikte, 

blastokonidyumları C.albicans’ınkinden daha büyük olup blastokonidyum ile hif 

çıkıntısı bileşkesinde belirgin bir boğumlanma gözlemlenmektedir (Şekil 2-1). Test 

tüpleri 37°C’ de 4 saatten fazla tutulmamalıdır, çünkü yalancı pozitiflik oluşturan 

mayalar da bu süre sonunda çimlenme gösterirler. Ayrıca, maya inokülumunun yoğun 

olması ve ortamda bakterilerin bulunması yalancı negatif sonuçlara neden 

olabilmektedir (20). 

 

2- % 1 Tween 80’li MUJ’da morfolojinin incelenmesi 

Bu besiyerinin özelliği bölüm 2.1.5.1’de; deneyin yapılışı ise bölüm 3.6.1’de 

anlatılmıştır. Sık izole edilen Candida türlerinin görünümleri ise bölüm 2.3.1.4’te 

anlatılmıştır. 

 

 

Şekil 2-1. Germ tüp testi: a- C.albicans’ın germ tüp oluşturması. b- C.tropicalis’in daralma 
gösteren blastokonidyum çimlenmesi; bu daralma C.albicans’ın gerçek germ 
tüplerinde görülmez (20). 
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B- Candida’ların biyokimyasal özellikleri 

1- Üreaz testi 

 Klinik önemi olan Candida türlerinin (büyük çoğunluğu üreaz negatif) 

Crytococcus, Trichosporon ve Rhdotorula (üreaz pozitif) cinslerinden ayırd edilmesinde 

kullanılmaktadır (28). C.lipolytica üreaz pozitif, C.krusei ise üreaz değişkendir. 

 

2- Biyokimyasal özelliklere dayalı ticari kitler ve besiyerleri 

Ticari kitler bölüm 2.1.5.1’de, besiyerleri ise bölüm 2.1.3’te anlatılmıştır. 

C.albicans ve C.dubliniensis ayrımında kullanılan testler bölüm 2.3.1.4’te 

anlatılmıştır. İnfeksiyon etkeni olarak izole edilen bazı Candida türlerinin özellikleri 

tablo 2-2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2-2. İnfeksiyon etkeni olarak izole edilen bazı Candida türlerinin özellikleri (26) 
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2.3.1.4. Sık izole edilen Candida  türlerinin özellikleri ve % 1 Tween 80’li 
MUJ’daki mikroskobik görünümleri 

 

A- Candida albicans 

En sık karşılaşılan kandidiyaz etkenidir. Akut, subakut ve kronik infeksiyona yol 

açabilir. Deri, ağız, vajinal yol ve gastrointestinal sistemin normal florasında bulunur. 

Üç günde olgunlaşır. Düzgün, krem renkli koloniler oluşturur. Ayrıca kanlı veya 

çikolatamsı agar gibi zenginleştirilmiş besiyerlerinde yıldız şeklinde çıkıntılar 

oluşturabilir. Bu mayalar MUJ’ da 25°C 72 saatlik inkübasyondan sonra yalancı hiflerin 

boğumları çevresinde kümelenmiş blastokonidyumlar ve hif uçlarında türe özgü 

genellikle tek tek duran kalın duvarlı klamidosporlar oluşturur (Şekil 2-2). Üreaz ve 

nitrat negatiftir, glikoz, maltoz, sukroz (değişken), galaktoz, ksiloz ve trehalozu asimile 

edebilir. Genellikle siklohekzimite dirençlidir ve germ tüp oluşturur (24, 26, 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Şekil 2-2. C.albicans’ın MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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B- Candida dubliniensis 

Son yıllarda tanımlanan ve fenotipik olarak C.albicans ile çok benzer olan bir 

türdür. HIV ile infekte hastalarda tekrarlayan eritematöz oral kandidiyazis ile ilişkilidir. 

HIV ile infekte olmayan hastalarda nadiren oral hastalıklara neden olur. Ayrıca, 

bağışıklığı baskılanmış HIV negatif hastalarda yaygın hastalıklara yol açabilir. 

C.dubliniensis üç günde olgunlaşarak düzgün, krem renkli koloniler;  ayrıca kanlı veya 

çikolatamsı agar gibi zenginleştirilmiş besiyerlerinde yıldız şeklinde çıkıntılar 

oluşturmaktadır. Bu maya MUJ’ da 25°C 72 saatlik inkübasyondan sonra yalancı 

hiflerin boğumları çevresinde kümelenmiş blastokonidyumlar ve hif uçlarında türe özgü 

kalın duvarlı ikili veya küçük kümeler şeklinde klamidosporlar oluşturur (Şekil 2-3). 

C.albicans’tan ayrımda kullanılan özellikler arasında CHROMAgar Candida’da farklı 

tonda yeşil koloniler oluşturması ve 45 ºC de üreme göstermemesi yer almaktadır. 

Biyokimyasal özellikler açısından ise C.dubliniensis C.albicans’dan ksiloz kullanımı ve 

metil-D-glukosidaz aktivitesinin olumsuz olmasıyla farklıdır (45, 46). Her iki Candida 

türü MUJ besiyerinde klamidospor oluşturmakla birlikte, C.dubliniensis’de 

klamidosporlar çok fazla küme yapmış şekilde bulunabilmektedir. C.albicans ve 

C.dubliniensis ayrımında kullanılan diğer deneyler ise Staib, tütün ve kazein agarda 

morfolojik görünüm ve modifiye tuz tolerans testidir. Bu testler materiyal metod 

bölümünde anlatılacaktır. Ayrıca RFLP, RAPD ve PCR gibi moleküler yöntemler 

ayrımda kullanılmaktadır. İki türün ayrımı C.dubliniensis’in flukonazol kullanımıyla bu 

antifungale hızla direnç kazanabilme özelliğine sahip olması açısından önemlidir (24, 

26, 30). 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Şekil 2-3. C.dubliniensis’in MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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C- Candida tropicalis 

Bu tür özellikle bağışıklığı baskılanmış hastaların (lösemi veya benzeri 

maligniteli kişiler başta olmak üzere) örneklerinde saptanmıştır. Kültürde üç günde 

olgunlaşan koloniler krem renginde ve buruşuktur veya kenarlarında ince miçel saçaklar 

bulunabilmektedir. MUJ’ da 25°C’de 72 saatlik inkübasyondan sonra yalancı hifler 

boyunca tek tek duran veya küçük kümeler oluşturmuş yuvarlağımsı blastokonidyumlar 

meydana getirmektedir (Şekil 2-4). C.tropicalis üreaz ve nitrat negatiftir, glikoz, maltoz, 

sukroz, galaktoz, sellobiyoz, ksiloz ve trehalozu asimile edebilir. Bu türün siklohekzimit 

duyarlılığı değişkendir (24, 26, 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Şekil 2-4. C.tropicalis’in MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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D- Candida parapsilosis 

Bu tür özellikle endokardit etkeni olarak önem taşımaktadır. C.tropicalis 

kültürde üç günde olgunlaşarak krem renkli, bazen ise dantel görünümlü koloniler 

oluşturur. MUJ’da 25°C’de 72 saatlik inkübasyondan sonra yalancı hif boyunca tek tek 

duran veya küçük kümeler oluşturmuş yuvarlağımsı blastokonidyumlar oluşturur (Şekil 

2-5). Bu tür kısa, çarpık ve kavisli görünen yalancı hifleri ile C.tropicalis’ten ayrılır ve 

önemli bir özelliği arada iri hiflerin (dev hücreler) bulunmasıdır (24, 26) . Bu tür üreaz 

ve nitrat negatiftir, glikoz, maltoz, sukroz, galaktoz, ksiloz ve trehalozu asimile edebilir. 

Genellikle siklohekzimite duyarlıdır ve C.tropicalis’ten farklı olarak L-arabinozu 

asimile edebilir (57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Şekil 2-5. C.parapsilosis’in MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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E- Candida krusei 

Bu tür akut, subakut ve kronik infeksiyona yol açabilir. Özellikle flukonazol 

profilaksisi alan immunkompromize hastalarda önemli bir infeksiyon etkenidir (57). 

Krem rengi olan koloniler üç günde olgunlaşır, düz, kuru, donuk ve miçel saçaklı 

olabilir. MUJ’ da 25°C’de 72 saatlik inkübasyondan sonra yalancı hifler ve uzun bir 

ağaca benzer şekilde dizilim gösteren blastokonidyumlar oluşturur (Şekil 2-6) (24, 26). 

C.krusei üreaz pozitif, nitrat negatiftir ve sadece glikozu asimile edebilir. 

Siklohekzimite duyarlı olan bir türdür. Azollere doğal dirençli olması önemli bir 

özelliğidir (57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Şekil 2-6. C.krusei’nin MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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F- Candida kefyr 

Bu türün çoğunlukla patojen olmadığı düşünülmekle birlikte bazen duyarlı 

kişilerde enfeksiyona yol açabildiği bildirilmektedir. Kültürde üç günde olgunlaşıp 

krem rengi, düzgün koloniler oluşturan bu mayalar MUJ’da 25°C’de 72 saatlik 

inkübasyondan sonra yalancı hifler ve uzun blastokonidyumlar oluşturur. 

Blastokonidyumlar çoğu zaman hiften ayrılıp birbirlerine paralel bir dizilim gösterirler 

ve nehirde akan kütük şeklinde bir görünüm verirler (Şekil 2-7) (24, 26). Bu tür üreaz 

ve nitrat negatiftir, glikoz, sukroz, galaktoz, laktoz, sellobiyoz ve rafinozu asimile 

edebilir. C. kefyr’in siklohekzimit duyarlılığı değişkendir (57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Şekil 2-7. C.kefyr’in MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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G- Candida guilliermondii 

Bu türün çoğunlukla patojen olmadığı düşünülmekle birlikte, bazen duyarlı 

kişilerde enfeksiyona yol açabildiği gösterilmiştir. Kültürde üç günde olgunlaşan 

kolonileri düz kenarlı, parlak ve çoğunlukla krem renginde olmakla birlikte açık kahve 

veya pembemsi de olabildikleri gözlemlenmektedir. C.guilliermondii MUJ’da 25°C’de 

72 saatlik inkübasyondan sonra kısa yalancı hifler ve bunların boğumları çevresinde 

küçük blastosporların oluşturduğu kümeler meydana getirir (Şekil 2-8) (24, 26). Bu tür 

üreaz ve nitrat negatiftir, glikoz, maltoz, sukroz, galaktoz, sellobiyoz, mellobiyoz, 

ksiloz, rafinoz, trehaloz, dulsitol asimile edebilir. C.guilliermondii’nin siklohekzimit 

duyarlılığı değişkendir (57). 

  

 

                   Şekil 2-8. C.guilliermondii’nin MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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H- Candida glabrata  

Bu tür genellikle dolaşım veya ürogenital sistemde ve bazen de akciğerler başta 

olmak üzere diğer bölgelerde enfeksiyona neden olabilmektedir. Önemli sayıda klinik 

izolatın amfoterisin B’ye ve  flukonazole direnç geliştirdiği gösterilmiştir. Bu 

mikroorganizma sağlıklı bireylerin florasında bulunabilir ve sadece duyarlı kişilerde 

enfeksiyona yol açmaktadır. Diğer Candida türlerinden biraz daha yavaş (Üç-beş 

günde) olgunlaşan beyaz veya krem renginde küçük, düzgün koloniler oluşturur. 

C.glabrata MUJ’ da 25°C’de 72 saatlik inkübasyondan sonra küçük, oval ve uçlarından 

tomurcuklanan blastokonidyumlar meydana getirir ve yalancı hif oluşturmaz (24, 26) 

(Şekil 2-9). Bu tür üreaz ve nitrat negatiftir, glikoz ve trehalozu asimile edebilir. 

C.glabrata siklohekzimite duyarlıdır (57). 

  

 

                  Şekil 2-9. C.glabrata’nın MUJ’daki mikroskobik görünümü (26) 
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Tablo 2-3. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında sık izole edilen Candida türlerinin asimilasyon 
ve fermentasyon özellikleri (26) 

 



 36

2.3.2. Aspergillus cinsi 

2.3.2.1. Taksonomi 

Aspergillus cinsi, Ascomycota’ nın Trichocomaceae ailesi içinde sınıflandırılmış 

sekiz farklı teleomorf cinsiyle ilişkili olduğu bilinen veya düşünülen anamorfik türler 

içerir. Günümüzde, Aspergillus cinsi; Aspergillus, Fumigati, Ornati, Clavati, 

Nidulantes, Circumdati ve Stilbothamnium olmak üzere yedi alt cins içerir. Her bir alt 

cins birkaç bölümden ve her bölüm de çeşitli sayıdaki türlerin bir araya gelmesinden 

oluşur (20). 

2.3.2.2. Aspergillus türlerinin yapıları ve üreme özellikleri 

Aspergillus, çevrede sık karşılaşılan ve yaklaşık 184 tür içeren büyük bir cinstir. 

Bu cinsin üyeleri fiyalitler üzerinde zincirler halinde konidyumlar oluşturarak ürerler. 

Fiyalitler, uç kısımlarındaki bir açıklıktan enteroblastik konidyumların arka arkaya 

oluşturulduğu hücrelerdir. Bu fiyalitler direkt olarak vezikülden oluşturulabildiği gibi 

(uniseriate), metula adı verilen ara bölgede yerleşim gösteren hücre dizileri tarafından 

da oluşturulabilir (biseriate). Aspergillus türlerinin genel yapıları şekil 2-10’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 2-10. Aspergillus türlerinin yapıları (26) 
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Aspergillus’lar üç-beş günde SDA’ da genellikle sarı, yeşil, kahverengi, siyah 

renklerinde keskin kenarlı, çevresi beyaz zonlu ve yüzeyi granüler olan koloniler 

yaparlar. Klasik morfoloji Raper ve Fennel’in tanımladığı şekilde Czapek dox agarda 

belirir (20).  

2.3.2.3. Epidemiyoloji ve Bulaşma 

Bu mantarlar tüm dünyada toprak, su, gıdalar ve diğer çevresel kaynaklarda 

bulunur ve oluşturdukları sporlar havada kolayca yayılır. Aspergillus türlerinin 

konidyumları dış ortam havasında bulunmakla birlikte, toz, çürüyen organik madde, ve 

toprakta çok daha büyük miktarlarda bulunabilir. Konidyumların solunması atopik 

kişilerde astımdan, konak savunması ciddi şekilde bozulmuş hastalarda invazif 

enfeksiyona kadar değişen hastalık tablolarına yol açabilir. İnvazif aspergilloz 

insanlarda en sık A.fumigatus tarafından oluşturulmakla birlikte, A.flavus, A.nidulans ve 

A.terreus gibi diğer türler de etken olabilmektedir. İnvazif akciğer aspergillozu esas 

olarak havadaki konidyumların solunmasına bağlı olarak kazanılmakla birlikte, 

bulaşmada suyun da rol oynayabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır (20).  

2.3.2.4. Klinik önemi 

Aspergilloz, Aspergillus cinsine ait türlerin oluşturduğu infeksiyonlar için 

kullanılan genel bir terimdir. Bunların arasında invazif akciğer aspergillozu bağışıklık 

sistemi yetersiz bireylerde gözlenen en ciddi hastalık tablosudur. Aspergillus fumigatus 

halen tüm dünyada aspergilloz olgularının çoğundan sorumlu olan türdür ve bunu, sık 

gözlenen diğer patojen türler olan A.flavus ve A.niger izlemektedir. Bununla birlikte, 

A.terreus gittikçe artan oranda bildirilmektedir (20).  
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2.3.2.5. Aspergillus cinsi küf mantarlarının yol açabildiği infeksiyon tablolarının 
sınıflandırılması (20) 

      A- Sağlıklı konakta hastalık 

- Toksikoz veya mikotoksikoz 

- Alerjik tablolar 

- Yüzeysel veya invazif olmayan infeksiyonlar 

- İnvazif infeksiyon 

      B-  Doku hasarı veya yabancı cisim ile ilişkili infeksiyon 

- Keratit ve endoftalmit 

- Yanık yarası infeksiyonu 

- Osteomiyelit 

- Prostetik kapak endokarditi 

- Damar greft infeksiyonu 

- Aspergilloma (mantar topu) 

- Ampiyem veya plevral aspergilloz, peritonit 

      C- Bağışıklık sistemi bozulmuş konakta infeksiyon 

- Primer deri aspergillozu 

- Sino-orbital infeksiyon 

- Pulmoner aspergilloz 

- Santral sinir sistemi aspergillozu 

- İnvazif aspergilloz 

- Gastrointestinal infarkt 
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2.3.2.6. Aspergillus cinsi küflerin identifikasyonu 

Aspergillus türlerinin identifikasyonu için suşların makroskobik ve mikroskobik 

özellikliğinden faydalanılır. SDA gibi bir besiyerinden izole edildiklerinde, 

Aspergillus’lar eşeysiz formda üremeye eğilimlidir. Buradan Czapek-Dox, glukoz 

(%20-30) ilaveli Czapek-Dox ve %2’lik malt ekstrakt agara veya bu besiyerlerinin 

modifikasyonlarına pasaj yapılması, koloni ve mikroskobik özelliklerinin 

monograflarda ve taksonomik kılavuzlarda verilenlerle karşılaştırılmasına olanak sağlar. 

Bununla birlikte, standart tanımlamalar çoğunlukla yedi günden sonraki üremeye göre 

yapılır ve teleomorfların gelişimi genellikle daha uzun zaman alır. Yedi günden sonra; 

standart besiyerlerinde 25 ve 37°C’ deki koloni çapları, koloninin ön ve arka yüzlerinin 

rengi, yapısı, topografisi ve eksüda damlacıklarının ya da yayılım gösteren pigmentlerin 

varlığı kaydedilir. Bu süre içerisinde identifiye edilemeyen suşlar, identifikasyonda 

yardımcı olabilecek askomaların veya diğer yapıların oluşma ihtimali nedeniyle daha 

uzun süre tutulmalıdır. 

Türlerin tanımlanmasında önemli mikroskobik özellikler şunlardır: 

1-Renk farklılıkları  

2-Çeşitli yapıların duvar özellikleri  

3-Veziküllerin şekli ve büyüklüğü  

4-Metula  ve fiyalitlerin düzeni  

Dikine çıkan bir konidyofor ya direk olarak vejetatif hiften ya da ayak hücresi 

denilen özelleşmiş bir hif hücresinden çıkar. Konidyoforun genellikle septumu 

olmamasıyla birlikte, rengi, uzunluğu ve duvar özelliği farklı türlerde değişiklik 

gösterir. Bu uzantı vezikül denilen şişkin bir hücreyle sonlanır ve bu vezikül yuvarlak, 

yuvarlağımsı, yarı sferik, piriform (armut şeklinde) veya lobut şeklinde olabilir. 

Vezikülün ya her tarafı ya da üst bölümü konidyumları oluşturan fiyalitlerle kaplıdır. 

Fiyalitler eş zamanlı olarak direkt vezikülden veya metula olarak adlandırılan ara 

bölgedeki hücre serilerinden çıkarlar ya da A.flavus’ ta olduğu gibi her iki şeklin bir 

kombinasyonu görülebilir (Şekil 2-11) (20).  
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Şekil 2-11. Aspergillus cinsini  temsil eden türleri tanımlama kılavuzu  (20) 
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Bir Aspergillus kolonisi diseksiyon mikroskobu altında incelendiğinde, 

konidyumların oluşturdukları zincirler gözlenerek, tek bir sütun (kolumnar); ya da 

sütunların ayrışıp bazılarının da konidyofora dik açı oluşturacak şekilde (radyal) dizilim 

gösterdikleri saptanabilir. Konidyumlar tipik olarak elips ya da yuvarlak yapıdadır ve 

türe bağlı olarak büyüklükleri, renkleri ve duvar şekilleri değişiklik gösterir. Sklerotia, 

şişmiş hif hücrelerinden oluşmuş sporlanma cisimlerine benzer sıkı yapılardır, fakat 

internal sporları yoktur. Hülle hücreleri yuvarlak veya değişik şekillerde olup, kalın ve 

ışığı çok kıran bir duvara sahiptir. Bunlar çoğunlukla bir koloninin merkezine yakın 

bölgedeki vejetatif miçelyuma gömülü olarak bulunurlar ve oluşan eksüda damlacıkları 

bunların varlığına işaret edebilir. Hülle hücreleri, çoğunlukla klaystotesyum formundaki 

askomalarla ilişkilidir. Klaystotesyumun genişlemiş hif hücrelerinden oluşan duvarları 

vardır ve içleri gelişi güzel bulunan askuslar ve askosporlar ile doludur. Hem askoma 

hemde askosporların şekil, renk, büyüklük ve duvar özellikleri, Aspergillus türlerinin 

teleomorflarının ayrımında önemli özelliklerdir. Aspergillus’ların beyaz, pamuğumsu ve 

spor oluşturmayan varyantları, bazen, özellikle kronik solunum yolu enfeksiyonu 

bulunan hastalardan izole edilir. Steril beyaz bir küf 45°C’ de ürüyorsa A.fumigatus 

düşünülmelidir. Varyantlar bazen oldukça atipik görünürler ve Aspergillus olarak 

tanınamayacak kadar pürüzsüz kıvrımlı koloniler oluştururlar. Bu tür izolatlarda spor 

oluşumunu uyarmak için, 37°C’de malt agarda uzun süreli inkübasyon uygulanabilir 

(20). Sık görülen Aspergillus türlerinin mikroskobik özellikleri tablo 2-4’te verilmiştir. 
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Tablo 2-4. En sık karşılaşılan Aspergillus’ların mikroskobik özellikleri (32) 

                   Konidyofor                Vezikül                      Fiyalit                   Konidya 
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2.3.2.7. Aspergillus cinsi küf mantarlarının virülans faktörleri  

      A- Isı toleransı (termotolerans)  

A.fumigatus 37°C’de hızlı üremekte ve  50°C’ye kadar olan ısıyı tolere 

edebilmektedir (32).  

      B- Demirin elde edilmesi 

Serum, demir bağlayan transferrin varlığından dolayı fungistatik etki 

göstermektedir. A.fumigatus serumda bulunan transferrini parçalamak için proteinaz 

oluşturduğu için serum içerikli besiyerinde daha hızlı ürer. Bu tür ayrıca düşük demir 

konsantrasyonlarına cevap olarak çeşitli sideroforlar salgılar (32).  

       C- Pigment 

Mantar melaninleri, radyasyona, enzimatik yıkıma, çeşitli oksidanlara ve ısı 

değişikliklerine karşı koruma sağlar. DHN-melanin ve DOPA-melaninin hem alveolar 

makrofaj hem de nötrofillerin önemli öldürme mekanizmalarından biri olan ROS’un 

(Reactive Oxygen Species) etkisini engellediği, hem de fagositoza engel olduğu 

bilinmektedir (32). 

       D-Katalaz 

ROS sistemini kontrol edebilen katalaz, peroksidaz ve superoksit dismutaz gibi 

enzimler, A.fumigatus için önemli virülans faktörleridir ve A.fumigatus’ da üç farklı 

katalaz enzimi tanımlanmıştır (32). 

       E-Gliotoksin 

Bağışıklık sistemini baskılayıcı aktivitesi bulunan gliotoksin Aspergillus’un 

üremesi sırasında ortama salınır ve mantarın immun sistemden kaçmasına yardımcı olur 

(32). 

       F- Yıkıcı enzimler 

Küfler, konakta yer alan ve proteinlerden meydana gelen bariyerleri aşabilmek 

için çeşitli proteazlar şeklinde ekstrasellüler enzimler salgılarlar. A.fumigatus suşlarında 

yüksek seviyede pulmoner epitele penetrasyonu sağlayan elastaz aktivitesi saptanmıştır. 

Ayrıca A. fumigatus virülansında rol oynayan üç tane proteaz   (alkalin serin proteaz, 

metalloproteaz ve aspartik proteaz) vardır (32).  
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        G-Fosfolipaz 

Fosfolipitler ve proteinler, konak hücre membranının major bileşenleridir. 

Fosfolipazlar membran yıkım işlemine katılırlar. Yapılan çalışmalarda A.fumigatus 

izolatlarının fosfolipaz A, B, C ve D salgıladıkları gösterilmiştir (32). 

2.3.3. Scedosporium cinsi 

Scedosporium türleri toprak, bitki, hayvan gübresi ve sularda yaşayan saprofitik 

küflerdir. Virülans ve klinik özellikleri Aspergillus türlerinkine benzer. İnsan ve 

hayvanlarda infeksiyon oluşturduğu bilinen iki tür Scedosporium apiospermum (bir 

askomiçet olan P. boydii’ nin anamorfu) ve S.prolificans’ tır (20, 26, 58). Kf’de 

havayolu kolonizasyonu için bir risk faktörü olarak ilk 1991’de tanımlanmıştır. Selektif 

izolasyon teknikleri kullanıldığında bu mantarlar kf’de en sık karşılaşılan ikinci ya da 

üçüncü sırada yer alan filamentöz mantarlardır ( 58,59,60). 

2.3.3.1. Taksonomi 

P.boydii kompleksi yeni moleküler yöntemlerle elde edilen veriler kullanılarak 

sınıflandırıldığından beri, daha az bilinen bazı türlerin de kf’lu hastalarda 

infeksiyon/kolonizasyona neden oldukları bilinmektedir. Bu kompleks içerisinde; 

P.boydii, P. minutispora, S.apiospermum, S.aurantiacum ve S.dehoogii yer almaktadır 

(61). 

2.3.3.2. Yapı, üreme özellikleri ve identifikasyonu 

Bu küflerin kolonileri hızlı gelişir ve yedi günde olgunlaşır. S.apiospermum 

siklohekzimit ile inhibe olmadığı halde eşeyli fazı (P. boydii) bu madde ile inhibe olur.  

Kolonilerin yüzeyi gri-beyaz renkte ve suet benzeri ince tüylü bir yapıdadır. Koloninin 

tersi ise gri-siyah renktedir. Kültürleri bazen pigmentlere ve kahverengi konidya 

üretimine bağlı olarak siyah olabilir. Bu mantarların hifleri bölmelidir. Oval olan 

konidyalar tek hücrelidir ve zamanla koyulaşırlar. Suşların küçük bir yüzdesi 

kendiliğinden askojenöz meyvemsi cisimcikleri üretir. Askokarp oluşumu mısır unlu 

jelozda veya diğer besin noksanlı agarlarda görülür. Pseudallescheria cinsi kapalı 

meyvemsi cisimcik (klaystotesya) üretimi ile karakterizedir. Klaystotesyalar, sarı-

kahverengiden siyaha değişen renklerde, küresel, 140-200 µm çapında  çoğunlukla 

agara gömülmüş şekilde ve ince membranöz duvarları olan yapboz şeklindeki 
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hücrelerden oluşmuştur. S.apiospermum ve P.boydii’nin yapısal özellikleri şekil           

2-12’de; S.prolificans’ın mikroskobik görünümü ise şekil 2-13’de gösterilmiştir (26). 

Tüm suşlar için optimum üreme sıcaklığı 30-35°C’dir. SDA, kanlı ve 

çikolatamsı agar gibi besiyerleri bu mantarların üremeleri için uygundur. Bu küflerin 

sıklıkla Aspergillus cinsi mantarlarla birlikte ürediği bildirildiğinden, Aspergillus’ları 

inhibe eden yüksek konsantrasyonda siklohekzimit (8µg/ml) varlığında üreyebilme 

yeteneklerinden faydalanılarak bir selektif besiyeri oluşturulmuştur (59). 

Scedosporium türlerinin hifleri Aspergillus cinsine benzer şekilde doku 

kesitlerinde hiyalen, septumlu, dallanma gösteren ve hematoksilinofilik yapıda gözlenir. 

Bu mantarlar Aspergillus ve diğer küflerden sadece direkt immünofloresan ile güvenli 

bir şekilde ayrılabilir (20). 

 

Şekil 2-12. Pseudallescheria boydii (eşeyli faz) ve Scedosporium apiospermum (eşeysiz faz)’un 
mikroskobik yapıları (26) 

                               

                          Şekil 2-13. Scedosporium prolificans’ın mikroskobik yapısı (26) 
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2.3.3.3. Epidemiyoloji, bulaşma ve klinik önemi 

Hastalık sporların solunmasıyla akciğer ve sinüslerde veya travmatik 

inokülasyonla deride ortaya çıkar. Granül oluşumuyla kendini gösteren Scedosporium 

miçetomun etkenidir. Akciğer, sinüs, deri, kemik ve eklemler infeksiyonla en sık 

karşılaşılan bölgelerdir ve invazif infeksiyon oluşma sıklığı gittikçe artmaktadır. 

Özellikle akciğer transplantasyonu sonrasında bu mantarla infeksiyon oluşabildiği 

bildirilmektedir. Bu mantarlar antifungal tedaviye çoğunlukla dirençlidir (58). İnvazif 

infeksiyon gelişen hastaların hayatta kalma oranları çok düşüktür. S.prolificans’la 

infekte hastaların hayatta kalım oranı S.apiospermum’la infekte olanlara göre daha 

düşüktür. Bu mantar ile kolonize olan hastalarda genellikle lösemi, lenfoma, AIDS gibi 

bağışıklığı baskılayan faktörler bulunur. İnfeksiyonun en sık bildirildiği ülke 

İspanya’dır (20). 

2.3.4. Exophilia ( Wangiella ) dermatitidis 

2.3.4.1. Taksonomi 

Bu türün taksonomisinin değişkenlik gösterdiği bildirilmektedir. En sık 

identifiye edilen tür E. jeanselmei’dir. Bu tür moleküler yöntemler kullanılarak yakın 

zamanda birkaç taksona bölünmüştür. E.spinifera ve E.dermatitidis ise insanlar için en 

virülan olan türlerdir (20).  

2.3.4.2. Yapı, üreme özellikleri ve identifikasyonu 

E.dermatitidis’in izolasyonu, uzun bir inkübasyon periyodu (3-4 haftadan fazla) 

ve antibiyotikli uygun bir kültür ortamı gerektirir. Bu küfün izolasyonu için önerilen 

besiyerleri eritritol-kloramfenikol agar (ECA) ve Sabouraud gentamisin-kloramfenikol 

agar (SGCA) dır (9). E. dermatitidis kolonileri siyah renktedir ve mikrobiyoloji 

laboratuvarlarında havayolu kontaminasyonuna neden olan mantarlardan değildir.  Bu 

mantar 42°C’de üreyebilir ve potasyum nitratı asimile etmez (20).  

E.dermatitidis kolonileri yavaş büyüme göstermektedir ve PDA’da 25°C’lik 

inkübasyonun ardından nemli, parlak ve maya benzeri koloniler oluşmaktadır. Havasal 

hiflerin 3-4 hafta sonra oluşmasıyla koloniler siyah bir renk almaktadır (26). Bu 

mantarın mikroskobik yapısı şekil 2-14’de gösterilmiştir. 
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2.3.4.3. Epidemiyoloji, bulaşma ve klinik önemi 

E.dermatitidis’in banyolar, buhar banyoları ve sauna tesisleri gibi sıcak ve nemli 

şartlarda aylarca canlı kalabildiği bildirilmektedir (20). Geleneksel Türk hamamlarında 

yerleşim gösterir. Klinik şartlarda en sık izole edilen E.dermatitidis çoğunlukla 

bağışıklığı baskılanmış kişilerde görülür. Kütanöz ve subkütanöz doku infeksiyonlarına 

neden olur. Asya’dan çok sayıda ölümcül nörotropik infeksiyonlar bildirilmiştir (20).  

                               

 

 

     

 

          Şekil 2-14. Exophilia dermatitidis’in mikroskobik görünümü (26) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Hasta grubu 

Ağustos 2010 – Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, kf laboratuvarına derin 

boğaz salgısı veya balgam örneği vermeye gelen veya kliniğe yatırılan ve aynı 

laboratuvara solunum yolu örneği gönderilen, ter testi ile kesin kf tanısı almış ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden tüm hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Her 

hastadan en az bir ay arayla olmak üzere ortalama üç örnek incelenmiştir. 

Onbeş yaşından küçük çocuk hastaların velileri ve örnek alınan tüm hastalar 

bilgilendirilerek etik kurul onay formu imzalatılmıştır. Araştırmaya katılan her hasta 

için Şekil 3-1’de gösterilmiş olan bilgi formu doldurulmuştur. 

3.2. Örneğin alınması 

Kf laboratuvarına bakteriyolojik rutin inceleme amacıyla ve bu araştırma için 

uygun olan zaman aralığında gelen balgam örnekleri çalışmaya  dahil edilmiştir. Derin 

boğaz salgısı ise hem rutin inceleme hem de araştırmaya katılacak yeterli miktarda 

örnek içermediğinden, araştırma için hastalardan aynı zamanda olmak üzere iki kez 

alınmıştır. Bu örnek, kf’lu hastalar için önerildiği şekilde glottisin üst kısmına eküvyon 

yerleştirmek suretiyle hasta öksürtülerek alınmıştır (37).  

3.3. Örneklerin ekimi ve suşların pasajlanmasında kullanılan mikolojik 
besiyerlerinin içeriği ve hazırlanması 

3.4. CHROMagar Candida (CAC)  

Bir litrede; 

Agar                              15 g 

Pepton                           10,2 g 

Kromojenik karışım        22 g 

Kloramfenikol                0,5 g                      

Hazır olarak satılan toz halindeki CAC’dan (CHROMagar, Fransa) 47,7 g 

alınarak 1000 ml distile suya eklenmiştir. Bu karışım eriyene kadar sürekli 
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karıştırılmış ve 100°C’de kaynatılmıştır. Uygun sıcaklığa soğuyan besiyeri steril 

petrilere dökülmüştür. Besiyerinin pH’ı 6.1 ± 0.2 olacak şekilde ayarlanmıştır (31). 

           

A- Medium B (MB) 

Bir litrede; 

Glukoz             (Plasmatec, UK)                  16,7 g 

Agar                 (Difco, Fransa)                                          20 g 

Maya özeti       (Plasmatec, UK)                  30 g 

Pepton              (Hi-Media, Hindistan)                               6,8 g 

Kotrimoksazol  (Sigma-Aldrich)                                       128 mg 

Kloramfenikol  (Sigma-Aldrich)                                        50 mg 

Seftazidim        (Sigma-Aldrich)                                        32 mg 

Kolistin             (Sigma-Aldrich)                                        24 mg 

 

         Agar, glukoz, pepton ve maya özeti belirtilen miktarlarda 1000 ml distile suya 

eklenmiştir. Oluşan karışım 121°C’de 15 dakika steril edilmiştir. Uygun sıcaklığa 

geldiğinde antibiyotikler besiyerine steril mikropipetler ile eklenmiştir. pH: 6.3’e 

ayarlanmıştır. Ardından besiyeri 90 mm çaptaki steril petrilere 25 ml olacak şekilde 

dökülmüştür  (17). 

B- Sabouraud dekstroz agar (SDA) 

Bir litrede; 

Dekstroz                                                40 g 

Pepton                                                   20 g 

Agar                                                      10 g 

Toz halindeki SDA’ (Difco, Fransa) dan 65 g tartılarak 1000 ml distile su 

içerisine katılarak karıştılmıştır. Bu şekilde hazırlanan besiyeri otoklavda 121°C’de 
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15 dakika süre ile sterilize edilmiştir. pH: 5.6 ± 0.2 olacak şekilde ayarlanmıştır. 

Ardından besiyeri steril petri kutularına dağıtılmıştır. 

3.5. Örneklerin ekilmesi 

Kf laboratuvarına gelen tüm derin boğaz salgıları ve balgam örnekleri bu hastalar 

için rutinde kullanılan besiyerlerine (kanlı agar, çikolatamsı agar, McConkey, Chapman, 

Meropenem-vankomisinli triptik soy agar (MV) ve Burkholderia cepacia (BC) besiyeri) 

ek olarak bu hasta grubunda mantar izolasyonu için kullanılması önerilen Medium B 

(MB) ve CHROMagar Candida (CAC) (CHROMagar Candida, Fransa) besiyerlerine 

ekilmiştir. Balgam örnekleri kf hastaları için önerildiği şekilde, 1:1 oranında 

dithiothreitol (DTT, Sigma) ile karıştırılıp yarım saat bekletilmiştir ve arada 

vortekslenerek homojenizasyonu sağlanmıştır (36). Homojenize olan karışımın 100 

µl’si steril uçlu pipet ile MB ve CAC besiyerlerine ekilerek yayılmıştır. Yoğun olan 

balgam örnekleri 1:10 oranında sulandırılarak ayrıca ekilmiştir. 

MB aerobik ortamda 22° C’de 3 hafta, CAC besiyeri ise 37° C’ de 1 hafta inkübe 

edilmiştir (17). 

3.6. Örneklerin değerlendirilmesi 

3.6.1. CHROMAgar Candida 

Her 24 saatte bir farklı morfolojideki koloniler (renk ve yapı) ayrı ayrı 

değerlendirilerek not edilmiştir. Farklı morfolojideki kolonilerin fotoğrafları çekilerek 

bir şablon oluşturulmuştur (Resim 2). Farklı olan tüm kolonilerden SDA’ ya saf kültür 

alınmıştır.  
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Resim 2: Chromagar Candida Besiyerinde Görülen Farklı Renklerdeki Maya Kolonileri 
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3- Ortası mor etrafı beyaz - kuru                                 4- Beyaz 

 

 

 

 

 

 

 

5- Koyu yeşil                                                                6- Açık yeşil                   
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3.6.2. Medium B 

Her 24 saatte bir farklı morfolojideki koloniler (renk ve yapı) ayrı ayrı 

değerlendirilerek not edilmiştir. Farklı olan tüm kolonilerden SDA’ ya saf kültür 

alınmıştır.  

3.7. Mayaların identifikasyonu için uygulanan deneyler 

Tüm deneylerde kontrol amacıyla C.albicans ATCC 10231, ATCC 90028 ve 

C.dubliniensis CBS 79187 kullanılmıştır. 

3.7.1. %1 Tween 80 içeren mısır unlu jelozda morfolojinin belirlenmesi  

A- Mısır unlu jelozun içeriği ve hazırlanışı 

Mısır unu 40 g 

Agar 20 g 

Tween 80 (Sigma-Amerika) 10 ml 

Distile su 1000 ml 

Toz halindeki mısır unlu jeloz (Acumedia-Amerika)’dan 17 g alınarak 1000 ml 

distile su ile karıştırıldıktan sonra %1 oranında (10 ml) Tween 80 (Sigma-Amerika) 

eklenmiştir. Hazırlanan besiyeri 121°C’de 15 dakikada steril edildikten sonra, her 

petride 25 ml olacak şekilde dökülmüştür. 

B- Deneyin yapılışı 

SDA’daki 24 saatlik maya kültürü üç paralel çizgi halinde MUJ’a çizilmiştir ve 

üzerine lamel kapatılarak oda sıcaklığında üç gün inkübe edilmiştir. İnkübasyonun 

ardından petriler mikroskop altında incelenmiş ve mayalar klamidospor, blastospor, 

artrospor ve hif gibi yapılar açısından değerlendirilmiştir (26). 

3.7.2. C.albicans ve C.dubliniensis ayrımında yapılan deneyler 

3.7.2.1. Kazein agarda klamidospor oluşumunun belirlenmesi 

A- Kazein agarın içeriği ve hazırlanışı 

10 g skim milk (Oxoid, İngiltere) 

3 g agar  
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10 g skim-milk 90 ml suda; 3 g agar ise 97 ml suda çözülmüştür. Her iki karışım 

121°C’de 15 dakika steril edilmiş ve daha sonra 45-50°C’ye soğutularak 

karıştırılmıştır (26). Besiyerleri 90 mm çapındaki petrilere, her petride 25 ml olacak 

şekilde dökülmüştür.  

  

B- Deneyin yapılışı     

SDA’daki 48 saatlik maya kültürü üç paralel çizgi halinde kazein agara 

çizilmiştir ve 24°C’de 48 saat inkübe edilmiştir.Besiyeri inkübasyonun ardından 

laktofenol pamuk mavisi ile mikroskop altında incelenmiştir. Bol miktarda ve 

gruplar halinde klamidospor oluşturan suşlar C.dubliniensis olarak 

değerlendirilmiştir (62). Kazein agarda klamidospor oluşturan C.dubliniensis 

suşlarının mikroskobik görünümü Resim 3’te gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Kazein agarda klamidospor oluşturan C.dubliniensis suşlarının mikroskobik 

görünümü. 
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3.7.2.2. Staib agarda klamidospor oluşumu ve koloni morfolojisinin incelenmesi 

      A- Staib agarın içeriği ve hazırlanışı 

Guizotia abyssinica tohumu                               50 g 

KH2PO4                                                               1 g 

Kreatinin    (Fluka, Avusturya)                            1 g 

Agar                                                                    15 g 

Guizotia abyssinica tohumu blender ile 2,5 dk işlem yapılarak toz haline 

getirilmiş ve 900 ml distile su eklenerek yarım saat kaynatılmıştır. Bu karışım 

soğuduktan sonra dört katlı gazlı bezden süzülerek, hacim 1000 ml’ye 

tamamlanmış ve 1 gr KH2PO4, 1 gr kreatinin, 15 gr agar eklenmiştir (pH:5.5). 

Besiyeri iyice karıştırıldıktan sonra 121°C’de 15 dakika steril edilmiş ve ardından 

90 mm çapındaki petrilere her petride 25 ml olacak şekilde dökülmüştür (26, 63).    

 

B-Deneyin yapılışı      

PDA’daki  48 saatlik kolonilerden Staib agara ekim yapılarak 30°C’de 72-120 

saat inkübe edilmiştir. Oluşan koloniler laktofenol pamuk mavisi damlatıldıktan beş 

dk sonra steril lamel ile kapatılmış ve 40’lık objektif ile mikroskop altında 

incelenmiştir. S tipi koloni oluşturan suşlar C. albicans, R tipi koloniler oluşturanlar 

ise C.dubliniensis olarak degerlendirilmiştir. Ayrıca C.dublinensis’te hifal uzantılar 

ve klamidospor oluşumu araştırılmıştır (63,64). Staib agarda hifal uzantılar ve 

klamidospor oluşturan C.dubliniensis suşlarının mikroskobik görünümü Resim 4’te 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. Staib agarda hifal uzantılar ve klamidospor oluşturan C.dubliniensis suşlarının 

mikroskobik görünümü. 
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3.7.2.3. Tütün agarda klamidospor oluşumu 

A- Tütün agarın içeriği ve hazırlanışı 

Tütün         50 g 

Agar          20 g 

50 gr tütün 1 lt distile su ile karıştırılarak 30 dk kaynatılmıştır ve soğuduktan 

sonra çok katlı gazlı bezden süzülmüştür. Bu karışıma 20 gr agar eklendikten sonra 

hacim 1 lt’ye tamamlanmıştır. Besiyeri pH: 5.4 olmak üzere ayarlanmış ve 

121°C’de 15 dk steril edildikten sonra her petride 20 ml olacak şekilde 90 mm 

çapındaki petrilere dökülmüştür.  

 

B- Deneyin yapılışı  

SDA’daki taze pasajdan tütün agara azaltma yöntemiyle ekim yapılarak 28°C’de 

24-96 saat inkübe edilmiştir. Pürüzlü ve sarımsı-kahverengi koloniler meydana 

getiren suşlar C.dubliniensis; düzgün beyaz-mat koloniler oluşturan suşlar ise 

C.albicans olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca C.dubliniensis’in koloni çevresinde 

hifal saçak ve klamidospor oluşumu araştırılmıştır (65). C.albicans ve 

C.dubliniensis üremelerinin  tütün agardaki makroskobik görünümleri Resim 5’te, 

C.albicans kolonilerinin mikroskobik görünümü Resim 6’da ve C.dubliniensis 

kolonilerinin mikroskobik görünümü ise Resim 7’de gösterilmiştir. 
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C.albicans                                 

 

                               

 

       C.dubliniens 

Resim 5. C.albicans ve C.dubliniensis üremelerinin  tütün agardaki makroskobik görünümleri 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6. C.albicans kolonilerinin tütün agardaki mikroskobik görünümleri 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7. C.dubliniensis kolonilerinin tütün agardaki mikroskobik görünümleri 

 

 



 57

3.7.2.4. Modifiye tuz tolerans testi 

A- Besiyerinin içeriği ve hazırlanışı  

     SDA 

     Tuz         %6.5 

SDA (Difco, Fransa) içine %6.5 oranında tuz eklendikten sonra 121°C’de 15 dk 

bekletilerek steril hale getirilmiştir. Besiyeri 90 mm çapındaki petrilere 

dökülmüştür.  

 

B- Deneyin yapılışı  

SDA’daki 24 saatlik kültürden 0,5 Mc Farland bulanıklığında süspansiyon 

hazırlanarak, bu sıvıdan içinde %6,5 tuz bulunan besiyerine 100 µl ekim yapılmıştır. 

Besiyeri 37°C’de 48 saat inkübe edilmiş ve bu süre sonunda üremeler 

değerlendirilmiştir. Bu besiyerinde üreme gösteren suşlar C.albicans, 

göstermeyenler ise C.dubliniensis olarak değerlendirilmiştir (66). 

 

3.7.2.5. Isı tolerans testi 

Deneyin yapılışı 

SDA’da taze üremiş kolonilerden alınarak yeni bir SDA besiyerine ekim 

yapılmıştır ve 45°C’de 48 saat inkübe edilmiştir. Bu sıcaklıkta üreyen suşlar 

C.albicans, üremeyenler ise C.dubliniensis olarak değerlendirilmiştir (26).  

3.7.3. C.albicans ve C.dubliniensis dışındaki mayaların tanımlanmasında 
uygulanan deneyler 

3.7.3.1. API ID 32 C (Biomerieux-Fransa) ile karbonhidrat asimilasyonunun 
araştırılması 

SDA’da üremiş olan taze pasajından steril öze yardımıyla bir miktar alınmıştır 

ve kit içerisinde bulunan süspansiyon medyumda 2 Mc Farland olacak şekilde süspanse 

edilmiştir. Bu süspansiyondan 250 µl alınarak yine kit içerisinde bulunan C medyuma 

aktarılmış ve homojenize edilmiştir. Ardından API ID 32 C stribine bu süspansiyondan 

135’er µl konmuştur. Stripler 30°C’de 48 saat inkübe edilmiştir ve reaksiyonlar 

miniAPI (Biomerieux-Fransa) cihazında okunmuştur. 



 58

3.7.3.2. Üreaz 

SDA’da üremiş olan taze pasajdan iğne yardımıyla alınıp eğri üreaz besiyerine 

çizgi ekim yapılmıştır. 37°C’de 24 saatlik inkübasyonun ardından besiyerinde renk 

değişimi olup olmadığına bakılmıştır. Besiyerinin rengi sarıdan pembeye dönüşmüşse 

üreaz pozitif, sarı olarak kalmışsa üreaz negatif olarak kabul edilmiştir. 

3.8. Küflerin identifikasyonunda uygulanan deneyler 

Üreyen küfler makroskobik ve mikroskobik olarak değerlendirilmiştir. Bütün 

küfler SDA besiyerine pasajlanarak koloni rengi, yüzey yapısı ve kaç günde 

olgunlaştıkları belirlenmiştir. Üreyen küfler sporülasyonun arttırılması için Patates 

dekstroz agar (PDA) besiyerine ekilmiştir. Aspergillus cinsinden küflerin buna ek olarak 

Czapek Dox agara pasajı yapılmıştır. Olgunlaşan küfler laktofenol pamuk mavisi ile 

selofan bant yöntemiyle boyanarak spor ve hif yapıları açısından mikroskop altında 

incelenerek uygun atlaslarla karşılaştırılmıştır. Aspergillus cinsi olarak tanımlanan 

küfler arasında A.fumigatus’a uygun mikroskobik özellikler taşıyanlar SDA besiyerine 

pasajlanarak 45°C’de inkübe edilmiştir (26, 67).  

3.8.1.  Küflerin tanımlanmasında kullanılan besiyerleri 

3.8.1.1. Patates dekstroz agar (PDA) 

      Bir litrede; 

Patates                     65 g 

Agar                        20 g 

 Küçük parçalara bölünmüş 65 g patates 900 ml distile su eklenerek yarım saat 

kaynatılmıştır. Bu karışım soğuduktan sonra dört katlı gazlı bezden süzülerek, 

hacim 1000 ml’ye tamamlanmış ve 20 g agar eklenmiştir. Besiyeri iyice 

karıştırıldıktan sonra 121°C’de 15 dakika steril edilmiştir ve pH: 5.6± 0.2 olacak 

şekilde ayarlanmıştır. Ardından 90 mm çapındaki petrilere her petride 25 ml olacak 

şekilde dökülmüştür. 
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3.8.1.2. Czapek dox agar 

Bir litrede; 

Sodyum nitrat                               2 g 

Potasyum klorit                             0,5 g 

Magnezyum gliserofosfat             0,5 g 

Demir sülfat                                  0,01 g 

Potasyum sülfat                            0,35 g 

Sakkaroz                                       35 g 

Agar                                              12 g 

Toz halindeki Czapek dox agardan (Oxoid, İngiltere)  45,4 g tartılarak 1000 ml 

distile su içerisine katılarak karıştılmıştır. Bu şekilde hazırlanan besiyeri otoklavda 

121°C’de 15 dakika süre ile sterilize edilmiştir. pH: 6,8 ± 0.2 olacak şekilde 

ayarlanmıştır ve ardından steril petri kutularına dağıtılmıştır. 

3.9. İstatiksel Yöntemler 

Çalışmanın biyoistatistiksel çözümlemesinde, ele alınan ölçütler ortalama, 

standart sapma, frekans ve yüzde değerleri ile tanımlanmıştır. Gruplar arası frekans ve 

yüzdelerin kıyaslanmasında Ki-kare ve Fisher kesin olasılık testi kullanılmıştır. 

Yorumlamalarda anlamlılık sınırı p= 0.05 alınmıştır. Biyoistatistiksel analizlerde SPSS 

(Sürüm :17.5) paket programı kullanılmıştır. 
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Şekil 3-1. Çalışmaya katılan hastalar için doldurulan bilgi formu 

 

                                       HASTA BİLGİ FORMU 

 

AD/SOYAD : 

PROTOKOL NO : 

YAŞ : 

CİNSİYET : 

YATAN HASTA :                                             POLİKLİNİK HASTASI : 

LABORATUVARA GÖNDERİLEN/ALINAN ÖRNEĞİN TÜRÜ : 

KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER : 

KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR (KORTİKOSTEROİD, ANTİFUNGAL) : 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Hastaların Özellikleri 

Ağustos 2010 – Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 

Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, kf laboratuvarına derin 

boğaz salgısı veya balgam örneği vermeye gelen veya kliniğe yatırılan ve aynı 

laboratuvara solunum yolu örneği gönderilen yaşları 2-38 (yaş ortalaması 11,62) 

arasında değişen, ter testi ile kesin kf tanısı almış 48 hasta ( 24 kız, 24 erkek ) çalışma 

kapsamına alınmıştır. Bu hastalardan 33’ü (%17.9) balgam, 151’i (%82.6) ise derin 

boğaz salgısı olmak üzere toplam 184 örnek incelenmiştir. Her hastadan en az üç örnek 

çalışılmış olmakla birlikte, 20 hastadan dört, on hastadan ise beş örnek alınmıştır. 

Hastaların 37’sinin (% 77,1) sadece derin boğaz salgısı; yedisinin (% 14,6) sadece 

balgamı; dördünün (% 8,3) ise her iki örneği de incelenmiştir. Hastalardan sadece biri 

diabetliydi ve üç hasta (% 6,25) örnek verdiği sırada hastanede yatmaktaydı. Sekiz hasta 

kortikosteroid (% 16,6) kullanırken, ondokuz  hasta (% 39,5) belirli aralıklarla kronik 

olarak tobramisin kullanmaktaydı. Onbir hasta (% 22,91) örnek alındığı sırada 

tobramisin dışında bir antibiyotik kullanmaktaydı (siprofloksasin, klaritromisin, 

amikasin, amoksisilin+klavulanik asit, gentamisin, netilmisin). Antifungal kullanan 

veya mantar izolasyonu sırasında mikolojik infeksiyon belirtileri olan hasta 

bulunmamaktaydı. 

4.2. Kültür sonuçları 

Gelen 184 örneğin 75’inde (% 40,7) mantar üremesi görülmüştür. Örneklerin 

72’sinde (% 39,1) maya, 16’sında (%8,69) ise küf üremiştir. Örneklerin üçünde (% 1,6) 

sadece küf; 59’unda (% 32,06) sadece maya; 13’ünde ise (% 7,06) hem maya hem küf 

üremesi birlikte görülmüştür. Örneklerin 55’inde bir maya türü ürerken 12’sinde (% 

6,5) iki; üçünde (% 1,6) üç ve ikisinde (% 1,08)  ise dört maya türü birlikte üremiştir. 

İzole edilen mantarların hasta ve örneklere göre dağılımları tablo 4-1’ de 

gösterilmiştir. En sık izole edilen mayanın C.albicans olduğu saptanmıştır (hastaların 

30’unda (% 62,5), örneklerin ise 56’sında (% 30,4)). İkinci sıklıkta altı hastadan 

(%12,5) olmak üzere saptanan Candida türü C.parapsilosis (örneklerin 14’ünden 
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(%7,6)) olmuştur; üçüncü sıklıkta üreyen tür ise C.dubliniensis (örneklerin 7’sinden 

(%3,8) ve hastaların 5’inden (% 10,4)) olarak belirlenmiştir. C.albicans ve 

C.dubliniensis ayrımında kullanılan deneylerin sonuçları tablo 4-2’de gösterilmiştir. 

Tablo 4-1. Kültür üremelerinin hasta ve örneklere göre dağılımları 

Tür adı Hasta sayısı (%) Örnek sayısı (%) 

C.albicans 30 (%62,5) 56 (%30,43) 

C. parapsilosis 6 (%12,5) 14 (%7,6) 

C.dubliniensis 5 (%10,4) 7 (%3,8) 

C.kefyr 3 (%6,25) 3 (%1,6) 

C.tropicalis 3 (%6,25) 3 (%1,6) 

C.glabrata 2 (%4,16) 4 (%2,17) 

C. guilliermondii 2 (%4,16) 2 (%1,08) 

C.krusei 2 (%4,16) 2 (%1,08) 

C.lusitaniae 1 (%2,08) 2 (%1,08) 

C.norvegensis 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

Rhodotorula mucilaginosa 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

S. cerevisiae 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

Aspergillus fumigatus                                                                5 (%10,41) 12 (%6,52) 

Non fumigatus Aspergillus 4 (%8,33) 6 (%3,26) 

Penicillium spp. 1 (%2,08) 1 (%0,54) 
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Tablo 4-2. C.albicans ve C.dubliniensis ayrımında kullanılan ek deneylerin sonuçları 

Uygulanan deney 
                                           Sonuçlar 

C.albicans   n=47                            C.dubliniensis n=6 

CAC’daki renk oluşumu (Resim 2) 

Açık yeşil 

 

16 

 

1 

Koyu yeşil 31 5 

45°C’de üreme özelliği 

Üreme + 

Üreme - 

 

47 0 

0 6 

Tütün agarda morfoloji 

Makroskobik (Resim 3) 

R tipi 

S tipi 

Mikroskobik  

(Resim 4 ve 5) 

Hif +,  klamidospor oluşumu var 

Yok 

 

1 6 

46 0 

 

0 6 

47 0 

%6.5 NaCl’ de üreme özelliği 

Üreme + 

Üreme - 

 

47 0 

0 6 

Kazein agarda klamidospor 

oluşturma özelliği 

Klamidospor + 

Klamidospor - 

 

 

3 6 

44 0 

Staib agarda morfoloji 

Makroskobik olarak 

R tipi 

S tipi 

 

Mikroskobik olarak 

Hif +, klamidospor oluşumu var 

Yok 

 

  

1 6 

46 0 

 

1 6 

46 0 
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C.albicans’ın balgam örneklerinde 20-300 cfu/ml; diğer mayaların ise 20-4000 

cfu/ml arasında bulunduğu saptanmıştır. 

Birden fazla maya türü izole edilen hasta ve örneklerin dağılımı Tablo 4-3’de 

gösterilmiştir. En sık birlikte izole edilen Candida türlerinin dört hastada (% 8,3) ve 11 

örnekte (% 5,9) olmak üzere C.albicans ve C.parapsilosis olduğu belirlenmiştir. Birden 

fazla Candida türü üremesi saptanan bir örneğin CAC besiyerine yapılan kültüründen 

sonra belirlenen farklı renkteki koloni morfolojilerinin görünümü Resim 8’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 4-3. Birden fazla maya türünün birlikte izole edildiği hastalarda suşların türlere ve    
örneklere göre dağılımı 

 

Birlikte izole edilen Candida 

türleri 

(Çoklu izolasyon) 

* Hasta sayısı (%) Örnek sayısı (%) 

Iki türün birlikte 

izolasyonu 

 

 

 

 

Üç türün birlikte 

izolasyonu 

 

 

 

 

 

 

Dört türün birlikte 

izolasyonu 

C.albicans + C.parapsilosis 4 (%8,3) 8 (%4,34) 

C.albicans + C.tropicalis 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C.dubliniensis + C.tropicalis 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C.krusei + C.lusitaniae 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C.krusei + C.guilliermondii 1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C. albicans +   C. glabrata                  

+ C. parapsilosis 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C. albicans + C.kefyr  + 

C. parapsilosis 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

S. cerevisiae + C.kefyr +  C. 

parapsilosis 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C.albicans + C.kefyr + 

C.dubliniensis + C.glabrata 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

C.albicans + C. tropicalis + 

C.parapsilosis + 

C.norvegenesis 

1 (%2,08) 1 (%0,54) 

*Bazı hastalarda birden fazla farklı çoklu izolasyon olmuştur. 
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C.glabrata 

 

 

 

C.albicans 

C.kefyr 

 

 

Resim 8. Birden fazla Candida türü üremesi saptanan bir örneğin CAC besiyerine 
yapılan kültüründen sonra belirlenen farklı renkteki koloni morfolojilerinin görünümü 

 

Sekiz hastadan alınan 26 balgam örneğinde ve bir hastadan alınan derin boğaz 

sürüntüsü örneğinden Aspergillus cinsinden küf mantarları üremiştir. En sık izole edilen 

küf mantarının A.fumigatus olduğu hastaların beşinden (% 10,4), örneklerin ise 

12’sinden (% 6,5) belirlenmiştir.  

 A.fumigatus’un balgam örneklerinde 20-1200 cfu/ml arasında bulunduğu 

saptanmıştır. 

Hastaların dördünde (% 8,33) örneklerin ise altısında (% 3,26) fumigatus dışı 

Aspergillus’lar üremiştir. Suşlardan biri A.flavus, bir diğeri ise A.niger olarak 

tanımlanmıştır. Dört Aspergillus suşu ise konvansiyonel yöntemlerle tür düzeyinde 

tanımlanamamıştır. Tanımlanamayan Aspergillus türlerinin ikisinin Czapek Dox 

agardaki makroskobik görünümleri resim 9 ve 10’ da gösterilmiştir. Tanımlanamayan 



 67

Aspergillus türlerinin ikisinin laktofenol pamuk mavisi preparatındaki mikroskobik 

görünümleri resim 11 ve 12’de gösterilmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 9 ve 10. Tanımlanamayan Aspergillus türlerinin ikisinin Czapek Dox agardaki 

makroskobik görünümleri 

 

 

 

 

Resim 11 ve 12. Tanımlanamayan Aspergillus türlerinin ikisinin laktofenol pamuk 

mavisi preparatındaki mikroskobik görünümleri 

 



 68

En sık izole edilen maya olan C.albicans’ın ve en sık izole edilen küf olan 

A.fumigatus’un kf’lu hastalarda görülen majör bakteriyel patojenlerle birlikte bulunma 

oranları belirlenmiştir. Buna göre, C.albicans 56 örneğin 30’unda (% 53,57)  S.aureus 

ile; 27’sinde (% 48,21) P.aeruginosa ile; 9’unda (% 16,07) S.maltophilia ile ve 11’inde 

(% 5,97) H.influenzae ile birlikte üremiştir.  A.fumigatus 12 örneğin 9’unda (%75) 

S.aureus ile, yine 9’unda P.aeruginosa ile ve 2’sinde (%16,6) S.maltophilia ile birlikte 

üremiştir.   

Dört hastanın altı örneğinde aynı anda iki farklı küf morfolojisi saptanmıştır. 

Bunlardan üçünde iki küfün de A.fumigatus olduğu saptanırken (Resim 13, 14) 

diğerlerinde A.fumigatus’un ayrı ayrı olarak, A.flavus, A. niger ve Penicillium spp ile 

birlikte olduğu belirlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13. CAC besiyerinde yeşil ve beyaz renkteki A.fumigatus kolonileri 
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Resim 14. MB besiyerinde yeşil ve beyaz renkteki A.fumigatus kolonileri 

 

 

Küf mantarlarının mayalarla veya farklı küf türlerinin birlikte izole edildiği 

durumlar tablo 4-4’te gösterilmiştir. A.fumigatus’un en sık birlikte izole edildiği mantar 

C.albicans olarak belirlenmiştir ( 5 hastada (% 10,41), 6 örnekte (% 3,26)). 

 C.albicans üreyen 30 hastanın  14’ü (% 47) C.albicans ile kronik kolonize iken, 

16 (% 53) hastada bu maya intermittan olarak bulunmaktaydı. Hasta örneklerinden 

C.albicans ile kronik kolonize olanların, devamlılığının örneklere göre dağılımı        

tablo 4-5’te, A.fumigatus ile kronik kolonize olanların ise tablo 4-6’da gösterilmiştir.  
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Tablo 4-4. Maya ve küf mantarlarının vaya farklı küf türlerinin birlikte izole 

edildiğidurumların hastalar ve örneklere göre dağılımları. 

*Bazı hastalarda birden fazla farklı çoklu izolasyonlar olmuştur. 

**Konvansiyonel yöntemlerle tanımlanamamıştır. 

 

  

Birlikte izole edilen mantarlar 
(Çoklu izolasyon) *Hasta sayısı (%) Örnek sayısı (%) 

  İki türün birlikte 
izolasyonu 

 
C.parapsilosis + A.fumigatus 

 
2 (%4,16) 2 (%1,08) 

 
 

C.albicans + A.fumigatus 

 
1 (%2,08) 2 (%1,08) 

 

 
C.albicans + **non-fumigatus Aspergillus 

 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

 

 
C.lusitaniae + A.fumigatus 

 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

 

 
A.fumigatus + A.flavus 

 
1 (%2,08) 1 (%0,54) 

Üç türün birlikte 
izolasyonu 

 
C.albicans + C.parapsilosis +           
 **non-fumigatus Aspergillus 

 

2 (%4,16) 2 (%1,08) 

 

 
C.albicans + C.parapsilosis +  

A.fumigatus 

 

1 (%2,08) 1 (%0,54) 

 

 
C.albicans + A.fumigatus +             

A.niger 

 

1 (%2,08) 1 (%0,54) 

 

 
C.albicans + A.fumigatus +       

Penicillium spp. 

 

1 (%2,08) 1 (%0,54) 

 

 
C.lusitaniae + C.krusei +                       

A. fumigatus 

 

1 (%2,08) 1 (%0,54) 

Dört türün birlikte 
izolasyonu 

 
C.albicans + C.parapsilosis + 

C.kefyr + A.fumigatus 

 

1 (%2,08) 1 (%2,08) 
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Tablo 4-5. C.albicans ile kronik kolonize olan hastalarda bu mayanın izolasyon,  
devamlılığının örneklere göre dağılımı (+: Üreme var, -: Üreme yok) 

      Örnek 

Hasta 
1 2 3 4 5 

1 + + +   

2 + + +   

3 - + +   

4 + + + +  

5 + + -   

6 - + + -  

7 + + + +  

8 - + +   

9 + - + -  

10 + + +   

11 - + +   

12 - + + +  

13 - + + + - 

14 - + + +  

 

Tablo 4-6. A.fumigatus ile kronik kolonize olan hastalarda bu küfün izolasyon 
devamlılığının örneklere göre dağılımı (+: Üreme var, -: Üreme yok) 

    Örnek 

Hasta 
1 2 3 4 5 

1 + + +   

2 - + + + + 

3 + + +   
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4.3. İstatistiksel Değerlendirme Sonuçları 

Oniki yaşından küçük hastaların örnekleri ile oniki yaşından büyük hastaların 

örnekleri arasında maya üremesi açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,84). 

Oniki yaşından küçük hastaların örnekleri ile oniki yaşından büyük hastaların 

örnekleri arasında küf üremesi açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0,07). 

Hastaların cinsiyeti ile maya (p= 0,9) ve küf (p= 1) üremesi arasında anlamlı bir 

fark bulunamamıştır.  

Kortikosteroid kullanan ve kullanmayan hastaların örnekleri arasında maya     

(p= 0,24) ve küf (p=0,42) üremesi açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Tobramisin kullanan ve kullanmayan hastaların örnekleri arasında maya          

(p= 0,83) ve küf (p=0,55) üremesi açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

C.albicans izolasyonu ile P.aeruginosa izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p= 0,25). 

C.albicans izolasyonu ile S.maltophilia izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p= 0,14). 

C.albicans izolasyonu ile S.aureus izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p= 0,69). 

C.albicans izolasyonu ile H.influenzae izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p= 0,76). 

A.fumigatus izolasyonu ile P.aeruginosa izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p= 0,63). 

A.fumigatus izolasyonu ile S.maltophilia izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p= 0,14). 

A.fumigatus izolasyonu ile S.aureus izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır (p=0,56).       
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5. TARTIŞMA 

Kf’lu hastaların solunum yollarının mantarlarla kolonizasyonu sık, uzun süreli 

antibiyotik kürleri ve kortikosteroid kullanımı sonucunda kolaylaşmaktadır. Bu 

kolonizasyon akciğer transplantasyonu ve hastaların hayat beklentilerinin artmasıyla 

birlikte, sıklığı düzenli olarak artan gerçek solunum yolu infeksiyonuna da yol 

açabilmektedir. Kf’lu kişilerin solunum yolu örneklerinde mantarların belirlenmesi 

özellikle şu durumlarla ilişkili olarak artan önemi nedeniyle değer taşımaktadır: 1) 

alerjik bronkopulmoner aspergilloz, 2) transplantasyon sonrası fungemi, 3) kronik 

kolonizasyon/ infeksiyon (68). Kf'luların solunum yollarından mantar izolasyonuna her 

zaman klinik semptomlar eşlik etmemekle birlikte, bu mikroorganizmalar burada 

gelişerek inflamatuvar reaksiyona katkıda bulunur ve ilerleyici olarak akciğer 

fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir (16).  

Kf’lu hastaların solunum yolu örneklerinden yüksek sıklıkta izole edilen mantar 

cinslerinden biri Candida’ dır. Bu hastalar inhale kortikosteroid kullanımı, diabetes 

mellitus ve hayat boyu uygulanan antibiyotik tedavisi nedeniyle Candida’ lar ile 

kolonizasyon açısından artmış risk taşımaktadır (69). 

Kf’lularda sık tanımlanmakla birlikte, Candida türlerinin bu hastalardaki klinik 

önemi henüz kesin olarak belirlenememiştir (2, 70, 71). Bununla birlikte, C.albicans’ ın 

balgamdaki varlığının FEV1’de %5-10’luk bir azalma ile seyrettiği saptanmıştır (72). Kf 

hastalarında spesifik anti Candida IgE cevaplarının bu mayaların tekrarlayıcı 

izolasyonları ile korele ettiği bulunmuştur (73). Yine bu mayanın kf hastalarında alerjik 

bronkopulmoner mikoz ve kandidemiye yol açabildiği bildirilmiştir (4, 14, 15). 

Yedibin Avrupalı kf hastasının verilerinin değerlendirilmesi sonucunda 

hastaların % 34’ünün Candida spp. ile kolonize oldukları bildirilmiştir (74). 

C. albicans’ın kf’lu hastaların % 93’ünün solunum yollarından izole edildiği; 

diğer Candida türlerinin ise % 20 oranında bulunduğu bildirilmektedir (6). 

Bununla uyumlu olarak, çeşitli çalışmalarda C.albicans’ın kf’lu hastaların 

solunum yollarından en sık izole edilen maya olduğu gösterilmiştir. 

Muthig ve ark (6) kf hastalarının % 94,6’sından, solunum yolu örneklerin ise     

% 78,8’inden C.albicans izole etmişlerdir. 
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Maiz ve ark (73) bu hasta grubunda yaptıkları çalışmada balgamların                

% 47,5’inde, hastaların ise % 87,9’unda C. albicans saptamışlardır. 

Haase ve ark (74) 121 kf hastasının balgam örneklerini incelemişlerdir ve 

hastaların %70’inde C. albicans varlığı bildirmişlerdir.  

Peltroche-Llacsahunanga ve ark (16) 54 kf’lu hastanın balgam örnekleri ile 

yapmış oldukları çalışmada hastaların % 66’sından C. albicans izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

Cimon ve ark (75) solunum yolu örneğini inceledikleri kf hastalarının               

% 60,9’unda C. albicans bulunduğunu bildirmişlerdir.  

Nagano ve ark (17) kf hastalarının % 58’inin solunum yolu örneklerinde            

C. albicans varlığını bildirmişlerdir. 

Borman ve ark (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada bu mayanın kf 

hastalarından %32,4-56,3 arasından izole edildiğini bildirmişlerdir.  

Bauernfeind ve ark (77) 102 kf hastasının % 29,4’ünün solunum yollarının       

C. albicans ile kolonize olduğunu saptamışlardır. 

Bu çalışmada diğer çalışmalarla uygun olarak, en sık izole edilen mayanın         

C. albicans olduğu saptanmıştır. Bu mantar hastaların % 62,5’inden, örneklerin ise       

% 30,4’ünden izole edilmiştir. Bu oran Peltroche-Llacsahunanga ve ark (16) (% 66), 

Cimon ve ark (75) (% 60,9), Haase ve ark (74) (% 70) ile Nagano ve ark’nın (17)         

(% 58) oranıyla uyumlu olmakla birlikte, Bauernfeind ve ark’nın (77) (% 29,4) ve 

Borman ve ark (76) (%32,4-%56,3) bulduğu değerlerden yüksek; Muthig ve ark (6) (% 

94,6) ile Maiz ve ark’nın (73) (% 87,9) bulduğu değerden ise düşüktür.  

Fenotipik olarak C. albicans ile yakın ilişkili olan ve en sık HIV pozitif 

kişilerden izole edilen C. dubliniensis'in kf hastalarından izolasyonu diğer tüm non-HIV 

infekte hastalardan daha yüksek olarak bulunmuştur (16, 17). Bu türlerin antimikotik 

maddelere gösterdikleri direnç seviyeleri ve infeksiyon oluşturma yetenekleri farklıdır.      

C .dubliniensis'in hücre yüzey hidrofobisitesi göstermesi kf hastalarının dehidrate 

solunum sekresyonlarında avantaj sağlayabilmektedir (16). C. dubliniensis'in 

transplantasyonlu kf hastalarında ölümcül infeksiyona yol açtığı bildirilmiştir (18). 
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Nagano ve ark (17) 77 kf hastasının balgamını antibiyotik ilaveli Yeast pepton 

dekstroz agar (Medium B)’ ya ekerek hastaların % 27’sinden C. dubliniensis izole 

etmişlerdir. Bu araştırmacılar analizlerinde ek olarak balgamda C. dubliniensis’i direkt 

tanımlayan moleküler bir yöntem de kullanarak toplamda % 39 hastanın solunum 

yollarında bu Candida türünün varlığını göstermişlerdir. 

Muthig ve ark (6) C.dubliniensis’in kf hastalarının solunum yolu örneklerinden 

en sık izole edilen üçüncü Candida türü olduğunu (hastaların % 12,5’inden, örneklerin 

% 5,2’inden) bildirmişlerdir. 

Peltroche-Llacsahunanga ve ark (16) kf’lu hastalardaki C. dubliniensis 

prevalansını araştırmışlardır ve kolonizasyon oranını % 11,1 olarak bildirmişlerdir.  

Borman ve ark’nın (76) çeşitli merkezlerin katılımıyla yaptıkları çalışmada 

Lille’de yer alan laboratuvarda, 2006 yılında hastaların % 2,6’sından C. dubliniensis 

izole edildiği bildirilmiştir. 

Bu çalışmada C. dubliniensis hastaların % 10,4’ünden, örneklerin ise                  

% 3,8’inden izole edilerek üçüncü sıklıkta saptanan Candida cinsi olarak belirlenmiştir. 

Bu oran Peltroche-Llacsahunanga ve ark (16) (% 11,1) ile Muthig ve ark’larının (6) 

(%12,5) oranıyla uyumlu olmakla birlikte, Nagano ve ark (17) (% 27) bulduğu değerden 

düşük; Borman ve ark’nın (76) (% 2,6) bulduğu değerlerden ise yüksektir. 

Kf’lu hastalardan C.dubliniensis dışındaki non-albicans Candida türlerinin 

izolasyonunda artış  bildirilmiştir (6). Doern ve ark (78)  non-albicans Candida 

türlerinin oranını tüm Candida izolatlarının  %15’i olarak bildirmişlerdir. Bu 

araştırmacılar kf’lu hastaların solunum yollarında en sık bulunan non-albicans türlerinin 

C. tropicalis (% 6), C. glabrata (% 5), ve C. parapsilosis (% 4) olduğunu bulmuşlardır.  

Muthig ve arkadaşlarının (6) 56 kf’lu hasta  ile 30 ay boyunca yaptıkları 

prospektif çalışmada farklı Candida türlerinin dağılımını ve sürekliliğini 

değerlendirilmişlerdir. Bu çalışmada hastaların solunum yolu örneklerinden izole edilen 

Candida türlerinin sadece % 1’inin C. tropicalis olarak bulunduğu; C. parapsilosis (% 

4) ve C. glabrata (% 7)’nın prevalansının ise Doern ve ark.’nın (78) oranı ile benzer 

olduğu bildirilmiştir.  
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Nagano ve ark (17) bu hasta grubunun solunum yolu örnekleriyle yaptıkları 

çalışmada kf’luların %9,1’inden C.parapsilosis ve %5,2’sinden C.glabrata izole 

etmişlerdir. 

Borman ve ark (76) 2000 ve 2006 yıllarında Fransa-Angers’de kf hastalarının 

solunum yolu örneklerinden en sık  izole edilen ikinci Candida türünün C.parapsilosis 

(sırasıyla %7,7, %11,5 hastadan), üçüncü türün ise C.glabrata (sırasıyla %3,9, %5,2) 

olduğunu bildirmişlerdir. Yine aynı çalışmada Fransa-Iille ‘de 2006’da ikinci sıklıkta 

izole edilen Candida türünün C.glabrata (% 6,6), üçüncü sıklıkta izole edilen türün ise 

C.parapsilosis (%2,6 hastada) olduğu gösterilmiştir. 

Bu çalışmada C.parapsilosis hastalardan ikinci sıklıkta izole edilen Candida 

türü olarak saptanmıştır (% 10,4). C. tropicalis’ in ise C. kefyr ile birlikte dördüncü 

sırada yer aldığı belirlenmiştir (% 6,25). C. glabrata hastaların % 4’ünden izole edilen 

ve sıklık olarak C.guilliermondii ile birlikte beşinci sırada bulunan Candida türü 

olmuştur. 

Kf’lu hastaların Candida’lar ile kolonizasyon açısından artmış bir risk 

taşımalarının nedenlerinden birinin hayatları boyunca verilen antibiyotikler olduğu 

bildirilmektedir (69).  

Bununla birlikte, Muthig ve ark (6) C.albicans ilk kazanıldıktan sonra 

alevlenmelerin belirgin olarak arttığını bulmuşlardır. Bu bulgu çok sayıda alevlenmeler 

için uygulanan sık antibiyotik tedavilerinin C.albicans’ın edinilmesine neden olduğu 

şeklindeki alternatif görüşü çürütmektedir. 

Bu çalışmada örneği incelenen kf hastalarının 19’u (%39,5) hayat boyu belirli 

aralıklarla kronik olarak tobramisin kullandığından Candida kolonizasyonu açısından 

risk taşımaktadır. Bununla birlikte, yapılan istatiksel incelemede tobramisin ve maya 

izolasyonu açısından anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p= 0,83). 

Yine hastaların yaşı, cinsiyeti, kortikosteroid kullanımı ve maya kolonizasyonu 

arasında, anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (sırasıyla p= 0,84, p= 0,9, p= 0,24). 

Kf’da Candida türlerinin kolonizasyonunun geçici mi yoksa persistan mı olduğu 

tartışmalıdır ve bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar yetersizdir. 
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Muthig ve ark (6) Candida türlerinin ortalama persistans süresinin en az 9 ay 

olduğunu ve izole edilen suşların genetik ilişkili ve hastalar arasında aktarılabilir 

olduğunu göstermişlerdir. 

Bu çalışmada C.albicans üreyen 30 hastanın  14’ü (% 47) C.albicans ile kronik 

kolonize iken, 16 (% 53) hastada bu maya intermittan olarak bulunmaktaydı. Bu 

çalışmada genotipleme yapılmadığından suşlar arasındaki genotipik ilişki 

incelenememiştir. 

Kf  hastalarda, solunum yollarında sadece mantarın varlığı/yokluğu değil, aynı 

zamanda mantar yükü de akciğer hastalığının ağırlığına katkıda bulunan önemli bir 

parametre olarak hesaba katılmalıdır (79). 

Bauernfeind ve ark (77) C.albicans’ın kf hastalarının balgamında 104-107 cfu/ml 

arasında bulunduğunu göstermişlerdir. 

Hoppe ve ark (80) buna benzer şekilde C.albicans’ın kf hastalarının balgamında 

104 cfu/ml oranında bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada, C.albicans’ın kf’luların balgamında 2x101 cfu/ml ile 3x103 cfu/ml 

arasında bulunduğu saptanmıştır. Bu oranın diğer çalışmalardaki verilere kıyasla düşük 

olduğu görülmektedir. 

Yakın veriler spesifik bakteri-fungal infeksiyonların, tek başına bakteri veya 

fungal infeksiyonlu hastalarla kıyasla hastanın sağlığı ile negatif korelasyon gösterdiğini 

belirlemiştir (81,82). 

Candida’ ların kf solunum yolu içerisinde, özellikle P. aeruginosa başta olmak 

üzere bulunan başka mikroorganizmalarla etkileştiği bildirilmektedir. İn vitro çalışmalar 

P. aeruginosa’ nın C. albicans hifleri üzerinde biyofilmler oluşturabildiğini göstermiştir 

(83). Yine in vitro olarak P. aeruginosa’ nın C.albicans varlığında daha yüksek fenazin 

düzeyleri oluşturduğu gösterilmiştir (84). Fareye C. albicans ve P. aeruginosa birlikte 

verildiğinde, bunlardan biri ile infeksiyonla kıyaslandığında, her iki suşun 

persistansında belirgin artış olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar P. aeruginosa’ nın 

C.albicans ile birlikte olduğu durumda konak bağışık cevabının infeksiyonu temizleme 

yeteneğini etkileyebildiğini öne sürmüşlerdir (79). 



 78

Azoulay ve ark (85) C.albicans ile solunum yolu sekresyonlarının 

kolonizasyonunun ardışık P.aeruginosa pnömonisi için bir risk faktörü olduğunu 

bulmuşlardır.  

C.albicans ile kolonize kf hastalarının % 86,4’ünün P.aeruginosa ile ko-

kolonize olduğu bildirilmiştir (86). 

P.aeruginosa ile kolonize hastalarda mantar bulunma ihtimalinin 

P.aeruginosa’sız hastalara göre artmış olmasının nedenleri henüz anlaşılamamış 

olmakla birlikte, bu bakteriyi solunum yollarında barındıran hastalarda artmış 

antibiyotik kullanımının artmış mantar prevalansında rol oynayabildiği düşünülmektedir 

(79). 

Bu çalışmada C.albicans örneklerin 27’sinde (% 4,8) hastaların ise 16’sında       

(% 33,3) P.aeruginosa ile birlikte izole edilmiştir. Yine bu çalışmada C.albicans 

izolasyonu ile P.aeruginosa izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır       

(p= 0,25). 

Stafilokoklar ve C.albicans arasında sinerjistik bir etkileşim olduğu bildirilmiştir 

(87,88). C.albicans S.aureus’un virülansını arttırmaktadır. Karışık biyofilmlerde 

S.aureus ve C.albicans’ın hem maya hem de hif formu arasında geniş fiziksel 

etkileşimler meydana geldiği bilinmektedir (79).  

Bu çalışmada C.albicans örneklerin 30’unda (% 53,57) hastaların ise 20’sinden 

(% 41,6) S.aureus ile birlikte izole edilmiştir.  Bununla birlikte, C.albicans izolasyonu 

ile S.aureus izolasyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p= 0,69) 

Yine bu çalışmada C.albicans izolasyonu ile S.maltophilia veya H.influenzae 

izolasyonları arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p= 0,14, p= 0,76). 

Nagano ve ark (17) kf hastalarının solunum yollarından % 6,5 oranında 

Saccharomyces cerevisiae, % 1,3 oranında ise Rhodotorula spp. izole etmişlerdir. 

Bu çalışmada her iki mantarda aynı oranda olmak üzere, hastaların % 2,08’inden 

ve örneklerin % 0,54’ünden Rhodotorula mucilaginosa ve S.cerevisiae izole edilmiştir. 

Bazı çalışmalar kf hastalarının solunum yolu örneklerinden mikst maya 

popülasyonlarının ürediğini bildirmektedir. Bu nedenle, bunun belirlenmesi için, kültür 

yapılırken CHROMAgar Candida’nın kullanılması önerilmektedir (6,31). 
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Muthig ve arkadaşları (6) yapmış oldukları çalışmada kf hastalarının % 

67’sinden tek maya türü izole ederken, % 18’inden iki tür, % 11’inden üç tür ve %  

4’ünden dört tür maya izole ettiklerini bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada Muthig ve ark (6) ile uyumlu olarak, hastaların % 66,6’sından ve 

örneklerin % 30,43’ünden tek tür maya; hastaların % 16,6’sından ve örneklerin % 

6,52’sinden iki tür maya izole edilmiştir. Üç tür maya hastaların % 6,25’inden 

örneklerin ise % 1,63’ünden izole edilirken, dört tür maya hastaların % 4,16’sından ve 

örneklerin % 1,08’inden izole edilmiştir. Bu çalışmada en sık birlikte izole edilen 

mayaların C.albicans ve C.parapsilosis (% 8,3 hastadan, % 4,34 örnekten) olduğu 

saptanmıştır. 

Filamentöz mantarlarla hava yolu kolonizasyonu kf’lu hastalarda sıktır ve yaş 

ilerledikçe artmaktadır. A. fumigatus, kf’lu hastaların solunum yollarında kolonize olan 

major küf mantarıdır ve kf hastalarında astım, bronşit, aspergilloma gibi çeşitli 

hastalıklardan sorumludur, ayrıca akciğer transplantasyonundan sonra invazif akciğer 

infeksiyonlarına neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bu mantarın kf hastalarında 

neden olduğu temel klinik tablo alerjik bronkopulmoner aspergillozdur (ABPA) (2). 

ABPA bu hastaların akciğer fonksiyonlarında hızlı bir düşüşe neden olmaktadır (7). Bu 

mantar ile kolonizasyonun küçük yaştaki çocuklarda nadir olduğu ve çoğunlukla 

bakteriyel infeksiyonlardan sonra meydana geldiği bildirilmiştir (60).  

Kf’lu hastaların solunum yolu sekresyonlarından A.fumigatus izolasyon oranları 

çeşitli merkezlerde yapılan çalışmalarda % 5 ile % 67 arasında değişmektedir ve 

%57’ye varan orandaki kf hastalarının bu küf ile kronik kolonize olduğu 

bildirilmektedir ( 60,77,89).  

Blyth ve ark (89) kf hastalarının balgam örnekleriyle yapmış oldukları çalışmada 

hastaların % 66,6’sından A.fumigatus izole etmişlerdir.  Borman ve ark (76) yaptıkları 

çok merkezli çalışmada kf hastalarından %88,9-8,6 arasında A.fumigatus izole 

edildiğini bildirmişlerdir. 

Graziana  ve ark (90*) 220 kf hastasının % 64’ünden A.fumigatus izole 

etmişlerdir.  
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Maiz ve ark (73) kf hastalarının % 60,6’sından; balgam örneklerinin ise     % 

20,7’sinden A.fumigatus izole etmişlerdir.  

Paugam ve ark (91) A.fumigatus’u 201 erişkin kf hastasının % 56,7’sinden izole 

ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bakare ve ark (92) balgam örneklerini inceledikleri 94 kf hastasının %45,7’sinde 

A.fumigatus tanımlamışladır. 

Cimon ve ark (75), solunum yolu örneklerini inceledikleri kf hastalarının % 

46,1’inden A.fumigatus izole etmişlerdir. 

Paschoal ve ark (90*) yapmış oldukları çalışmada 54 hastanın altısından (%11,1) 

A.fumigatus izole etmişlerdir. Borman ve ark (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada 

A.fumigatus’un izolasyon oranının %8,6-88,9 arasında bildirmilerdir. 

Borman ve ark (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada A.fumigatus’un izolasyon 

oranını % 8,6-88,9 arasında bildirmişlerdir. 

Nagano ve ark (17) balgamlarını inceledikleri 77 kf hastasının     % 5,2’sinden 

A.fumigatus izolasyonu bildirmişlerdir. 

Bauernfeind ve ark (77) kf hastalarının % 5,9’undan, solunum yolu örneklerinin 

ise % 1,9’undan A.fumigatus izole ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada diğer çalışmalarla uyumlu olarak, en sık izole edilen küf 

mantarının A.fumigatus olduğu (hastaların beşinden (% 10,4), örneklerin ise 12’sinden 

(% 6,5)) belirlenmiştir. Bu oran Paschoal ve ark’nın (90*) (% 11,1) oranıyla uyumlu 

olmakla birlikte, Bauernfeind ve ark’nın (77) (% 5,9) ve Nagano ve ark (17)  (% 5,2) 

buldukları orandan yüksek; diğer çalışmaların oranlarından ise düşüktür. Yine bu 

çalışmadaki oranın Borman ve ark’nın (76) çeşitli merkezlerden elde ettikleri izolasyon 

oranlarının % 8,6-88,9 sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir. 

A.fumigatus’un kf’luların solunum yolu örneklerindeki sıklığı ile ilgili 

literatürlerde bildirilen oranların belirgin farklılık göstermesinin yaş ve iklim gibi 

faktörlere bağlı olabileceği düşünülmektedir (92). 
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Bakare ve ark (92), A. fumigatus kolonizasyonunun küçük yaştaki çocuklarda 

yaygın olmadığı ve genellikle yetişkin kf’lu hastalarda görüldüğünü bildirmişlerdir. 

Valenza ve ark’nın (93) yaptığı bir  çalışmada 6-10 yaş arasındaki kf 

hastalarında A.fumigatus’ un izolasyon oranı % 28; 21-41 yaş arasındaki hastalarda ise 

% 61 olarak belirlenmiştir.  

Javier Peman (90*) ise farklı olarak A.fumigatus’un yetişkinlere (% 60) oranla 

çocuklarda (% 72) daha sık bulunduğunu bildirmiştir . 

Yine Nagano ve ark’nın (17) balgam örneklerini inceledikleri hastaların hepsi 

erişkin (>18 yaş) olmasına karşın, A.fumigatus izolasyon oranı düşük (% 5,2) 

bulunmuşlardır. 

Bargon ve ark (94) yaptıkları bir çalışmada yaş, cinsiyet, pankreatik yetersizlik, 

hastalığın genotipi, siroz, düşük akciğer fonksiyon değerleri, kötü göğüs radyografisi 

gibi etkenlerin A.fumigatus kolonizasyonuyla ilişkili olmadığını bildirilmişlerdir. 

Bu çalışmada A.fumigatus izole edilen hastaların yaş ortalamasının (25,6) 

edilemeyenlere göre (10) daha yüksek olduğu belirlenmekle birlikte, küf izolasyonu ile 

yaş arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p= 0,07). Yine bu 

hastalarda küf izolasyonu ile cinsiyet (p= 0,9), kortikosteroid kullanımı (p= 0,42) ve 

tobramisin kullanımı (p= 0,55) arasında da anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Paugam ve ark (91), ilginç olarak, diabetes mellitus’lu kf’lularda istatiksel 

olarak anlamlı bir şekilde daha az sıklıkta A.fumigatus kolonizasyonu saptanmıştır. Bu 

çalışmada hastaların sadece biri diabetliydi ve bu hastada A.fumigatus ile solunum yolu 

kolonizasyonu saptanmıştır.  

C.albicans’ da olduğu gibi, veriler A.fumigatus ve bakteriler arasında da bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Kf hastalarının solunum yolu kültürlerinde A. fumigatus 

bulunduğunda S. aureus kolonizasyonunda farklılık gözlenmezken, S. maltophilia 

izolasyon yüzdesinin önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Yine kültürlerinde                    

P. aeruginosa bulunan hastalarda A. fumigatus bulunma sıklığının arttığı bildirilmiştir. 

Buna ek olarak, Aspergillus fumigatus’ un bulunması kronik P. aeruginosa 

infeksiyonunun gelişmesi için bir risk faktörü olarak saptanmıştır. 
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Solunum yollarında P. aeruginosa tarafından oluşturulan biyofilmin A. 

fumigatus kolonizasyonunu kolaylaştırdığı gösterilmiştir (79). A.fumigatus’ un 

P.aeruginosa ile birlikte bulunduğu kişilerde, bu iki mikroorganizmayı tek başına 

barındıran hastalarla kıyaslandığında akciğer fonksiyonu ile negatif bir ilişki 

saptanmıştır (82).    

Bakare ve ark (92) kf solunum yolu örneklerinin     % 64,2’ sinde A. fumigatus 

ve P. aeruginosa’ nın birlikte bulunduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar 

S.maltophilia bulunan tüm hastaların çalışma süresince en azından bir kez olmak üzere, 

balgamlarında aynı zamanda A.fumigatus da içerdiklerini belirleyerek, burada bir 

korelasyonun olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Yine Marchac ve ark (95) A.fumigatus ve S.maltophilia varlığı arasında pozitif 

bir korelasyon bildirmişlerdir. Araştırmacılar A.fumigatus’u S.maltophilia bulunan 

toplam 63 kf hastasının %51’inde göstermişlerdir ve bu ilişkilerin istatiksel olarak 

anlamlı olduğunu bulmuşlardır. 

Paschoal ve ark (90*) balgam örneklerini inceledikleri toplam 54 kf hastasının 

12’sinde saptadıkları Aspergillus kolonizasyonunun bu kf’luların %75’inde kronik 

Pseudomonas infeksiyonuyla birlikte olduğunu bulmuşlardır. 

Bu çalışmada A. fumigatus’un en sık aynı örnekte birlikte izole edildiği 

bakterilerin aynı sıklıkta olmak üzere, S. aureus ve P. aeruginosa olduğu (% 75) 

belirlenmiştir. Yine A. fumigatus örneklerin % 16,6’sında S. maltophilia ile birlikte 

saptanmıştır. Bununla birlikte, A. fumigatus ile S. aureus, P. aeruginosa veya 

S.maltophilia  izolasyonları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 

(sırasıyla p= 0,56,  p= 0,63, p= 0,14). 

A.fumigatus kf’luların solunum yollarından en sık izole edilen Aspergillus türü 

olmakla birlikte, diğer Aspergillus türlerinin de bu hastalardan izole edildiği 

bildirilmektedir (17). 

A.flavus, A.niger ve A.nidulans gibi diğer Aspergillus türlerinin de kf’luların 

solunum yollarında geçici kolonizan olarak bulundukları bildirilmiştir.  
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Alerjik bronkopulmoner mikozun sadece A.fumigatus ile gelişmediği, non 

aspergillus fumigatus türleri dahil, diğer küflerin de kf’da Ig-E aracılığıyla alerjik 

duyarlılığa neden olabildiği saptanmıştır. Yine A.terreus genellikle solunum yollarının 

kronik kolonizasyonundan sorumlu olmakla birlikte, bazı durumlarda kf’da ABPA ile 

ilişkili bulunmuştur (96).  

            Nagano ve ark (17) 77 kf hastasının balgamından en sık izole edilen Aspergillus 

türünün A.versicolor (% 6,5) olduğunu bildirmişlerdir.  

Cimon B ve ark (75) 128 kf hastasının solunum yollarından % 6,2 oranında 

A.terreus ve < % 2 oranında A.flavus ile A.nidulans izolasyonu bildirmişlerdir. 

Sauter ve ark (90*) kf hastalarının solunum yolu örneklerinden non-fumigatus 

Aspergillus türlerini (A.flavus, A.niger, A.nidulans, A.terreus ve A. versicolor) % 9,4 

oranında izole ettiklerini bildirmişlerdir. 

Javier Peman (90*) kf hastalarıyla yapmış olduğu çalışmada A.flavus’u % 16, 

A.niger’i % 9, A.terreus’u ise % 8 oranında izole etmiştir ve A.flavus’un erişkinlerde (% 

18) çocuklara (% 10) göre daha sık bulunduğunu bildirmiştir. 

Graziana ve ark (90*) 220 kf hastasının % 25’inden A.flavus izole etmişlerdir.  

Paschoal ve ark (90*) yapmış oldukları çalışmada 54 hastanın 12’sinde (% 22) 

Aspergillus cinsinden küfler izole etmişlerdir. Araştırmacılar iki hastada (% 3,7) A.niger 

ve dört hastada konvansiyonel yöntemlerle tanımlayamadıkları Aspergillus türleri 

bulmuşlardır. 

Symoens  ve ark (90*) kf hastalarının solunum yollarından ilk kez A.lentulus 

izolasyonu bildirmişlerdir. 

Borman ve ark (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada A.flavus’u %2,9-5,9; 

A.niger’i %0-4,5; A.terreus’u %1,6-11,1; A.nidulans’ı %0-3; diğer Aspergillus türlerini 

ise %0-4,1 kf hastasından izole ettiklerini bildirmişlerdir. 

Mortensen ve ark (90*) kf’luların solunum yolu örneklerinden  hepsi aynı 

oranda  (% 5) olmak üzere A.flavus , A.terreus ve A.niger izole ederken, A.nidulans 

oranını  % 1 olarak bulmuşlardır.  
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Bu çalışmada hastaların dördünden (% 8,33) non-fumigatus Aspergillus türleri 

izole edilmiştir. İzole edilen non-fumigatus türlerinin ikisi birer hastadan olmak üzere 

(% 2,08) A.flavus ve A.niger olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte dört Aspergillus 

spp. konvansiyonel yöntemlerle tanımlanamamıştır. Non-fumigatus Aspergillus 

türlerinin izolasyon oranının Sauter ve ark’nın (90*) oranına (% 9,4) yakın olduğu 

görülmektedir. Yine bu çalışmada A.flavus izolasyon oranının Cimon ve ark’nın (75) (< 

% 2) bulduğu değere yakın; Javier ve ark’nın (90*) (% 16) ile Graziana ve ark’nın (90*) 

(% 25) oranından ise düşük olduğu belirlenmiştir.    

Bu çalışmada elde edilen A.niger izolasyon oranı ise Paschoal ve ark (90*) 

(%3,7); Mortensen ve ark (90*) (%5) ve Penan ve ark (90*) (% 9) oranından düşüktür. 

Bununla birlikte, bu çalışmada A.flavus ve A.niger için elde edilen izolasyon oranlarının 

Borman ve ark (76) çalışmasında çeşitli merkezlerden elde ettikleri oranların olduğu 

sınırlar ile uyumlu (%0-4.5) olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada tanımlanamayan dört Aspergillus türünün sık infeksiyon etkeni 

olmayan türlerden biri olabileceği düşünülmektedir. Paschoal ve ark (90*) da bu 

çalışmadaki gibi, dört non-fumigatus Aspergillus türünü konvansiyonel yöntemlerle 

tanımlayamadıklarını bildirmişlerdir. 

Son yıllarda A.lentulus, A.thermomutatus gibi nadir türlerin de bu hastalardan 

izole edildiği bildirilmiştir (90,97).   

Kf’lu hastaların solunum yollarından en sık izole edilen ikinci filamentöz küfün 

S. apiopermum olduğu ve bu mantarın solunum yolu kolonizasyon insidansının 8,6 % 

ile 10 % arasında değiştiği bildirilmiştir (60).   

Bu küfün kf ile ilişkisi ilk olarak 1990 yılında Haase ve ark. (74) tarafından 

tanımlanmıştır. S.apiospermum ile solunum yolu kolonizasyonu kf hastalarında akciğer 

transplantasyonu için bir kontraendikasyon oluşturmaktadır (8). Bu mantar alerjik 

bronkopulmoner mikoza neden olabildiği gibi, kf'lu hastalarda invazif solunum yolu 

hastalığına yol açtığı da bildirilmiştir (2, 5).  

 

*www.isham.org/WorkingGroups/CysticFibrosis/doc/program-abstracts- attendants.pdf 

 



 85

Bu küfün kf hastalarında genellikle A.fumigatus kolonizasyonundan sonra 

kolonize olduğu ve bu nedenle sıklıkla bu Aspergillus türü ile aynı örnekte bulunduğu 

bildirilmektedir (96). Bu nedenle bu hasta grubunun solunum yolu örneklerinden 

Scedosporium cinsinden küf mantarlarının izolasyonunda daha hızlı üreyen Aspergillus 

cinsi küflerin inhibisyonunu sağlayan SceSel+ selektif besiyerinin kullanılması 

önerilmektedir (89).  

S.apiospermum’a zıt olarak, S.prolificans’ın kf hastalarının solunum yollarından 

izolasyonu ile ilgili, daha çok Avustralya, İspanya ve ABD’den olmak üzere, sadece 

birkaç bildiri vardır (60,98,99,100). S.prolificans’ın kf’lulardaki patojenik rolü 

bilinmemektedir. Günümüzde bu hasta grubunda akciğer transplantasyon sonrası oluşan 

sadece tek bir endoftalmit olgusu bildirilmiştir (101). 

Bakare ve ark (92) 94 kf hastasından elde edilen 369 balgam örneğini SDA ve 

antibiyotik içerikli SDA’ya ekerek incelemişlerdir ve hiç Scedosporium cinsinden küf 

mantarları izole etmemişlerdir. 

Bununla birlikte, Mortensen ve ark (102) 287 kf hastasından elde edilen 3336 

solunum yolu örneğini sadece SDA besiyerine ekerek, S.apiospermum izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

Graziana ve ark (90*) 220 kf hastasının % 9’undan S.apiospermum izole 

etmişlerdir. 

Horre ve ark (59) kf’lu hastaların solunum yolu örneklerinden % 5,3 oranında 

Scedosporium spp izole ettiklerini bildirmişlerdir.  

Paugam ve ark (91) antibiyotik katkılı SDA kullanarak kf hastalarının                

% 3,4’ünün balgamından  S.apiopermum izole etmişlerdir. 

Sudfeld ve ark (103) yaptıkları çalışmada kf hastalarında Scedosporium spp 

izolasyon oranını % 2,3 olarak belirlemişlerdir. 

Borman ve ark (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada kf hastalarından %0,5-8,3 

oranında S. apiospermum izolasyonu bildirmişlerdir. 

 

 

*www.isham.org/WorkingGroups/CysticFibrosis/doc/program-abstracts- attendants.pdf 
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Nagano ve ark (17) bu çalışmada da kullanılan Medium B besiyeri ile 77 kf 

hastasının balgamından % 2,6 oranında S.apiospermum izole etmişlerdir. Araştırmacılar 

bu küfün çalışmaya alınan kf’luların solunum yollarından en sık izole edilen üçüncü küf 

mantarı olduğunu bildirmişlerdir. 

Blyth ve ark (89) kloramfenikol ve gentamisin içeren Sabouraud dextrose agar 

(SABD), Mycosel agar ve Scedosporium selektif besiyeri (Scesel+) kullanarak 

hastaların % 15,9’dan, örneklerin ise % 14,7’sinden Scedosporium cinsi küfler izole 

etmişlerdir. Araştırmacılar Scedosporium spp üremesi olan örneklerin % 78,1’ inde bu 

küfün A.fumigatus ile birlikte bulunduğunu bildirmişlerdir. Scedosporium spp. kültür 

pozitif örneklerin % 90,6’sında Scesel+ besiyerinden izole edilirken, % 50’si Mycosel 

besiyerinden, % 46,9’ü ise SABD besiyerinden izole edilmiştir. Yazarlar Scesel+ 

besiyerinin Mycosel ve SABD besiyerinde üreyen Aspergillus cinsi küf mantarlarının   

% 91,8’inin üremesini inhibe etmiş olması açısından avantaj sağladığını belirtmişlerdir.           

Bu çalışmada örneklerin hiçbirinde Scedosporium cinsinden küf mantarı üremesi 

saptanmamıştır.  

Blyth ve ark’nın (89) çalışması Scedosporium türlerinin belirgin bir oranının 

sadece SceSel+ selektif besiyerinde ürediğini göstermiştir. Bu küfün izole edilmemiş 

olmasının nedenlerinden biri SceSel+ besiyerinin kullanılmamış olması olabilmektedir. 

Bununla birlikte, Horre ve ark (59) SceSel+ agar kullandıkları halde, 

antibiyotikli SDA’ya ekim yapan Paugman ve ark’ına (91) yakın bir oranda 

Scedosporium spp izole etmişlerdir (sırasıyla %5,3 ve % 3,4).  

Borman ve ark’nın (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada yer alan merkezlerin 

hiçbirinin SceSel+ kullanmamasına rağmen %0,5-8,3’ lük bir izolasyon oranı 

bildirilmiştir. 

Sudfeld ve ark (103) kf hastalarından filamentöz mantar izolasyonunu yaşla 

belirgin olarak ilişkili bulmuşlardır. Bu araştırmacılar 18 yaşında ve üstünde olan 

kişilerin % 51 oranında daha çok olasılıkla küf barındırdıklarını bildirmişlerdir. 

Bu çalışma ile aynı izolasyon besiyerini kullanan ve % 2,6’lık Scedosporium 

izolasyon oranı bulan Nagano ve ark (17), yaptıkları çalışmada örneklerini inceledikleri 

hastalarının hepsinin 18 yaşından büyük olduklarını belirtmişlerdir. 
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Bu çalışmada hiç Scedosporium izolasyonunun yapılmaması, hastaların sadece  

5 ‘inin (% 10,41) 18 yaş ve üstünde olduğundan kaynaklanmış olabilmektedir. 

Scedosporium cinsi küf mantarları çevreden bulaşan saprofit küflerdir. Sidot ve 

ark (104) kf hastalarının ev ortamında bitki ve topraklardan    % 71,9 oranında olmak 

üzere Scedosporium türleri izole etmişlerdir. 

Yine başka çalışmalarda da bu küflerin çeşitli toprak örneklerinde bulundukları 

bildirilmiştir (58,105). 

Avustralya’da Pseudallescheria/Scedosporium infeksiyonlarında yüksek bir 

insidans saptandıktan sonra yapılan çevre çalışmalarında bu mantarların toprakta bol 

miktarda bulunduğu belirlenmiştir (106).                                         

Türkiye’de Scedosporium cinsi küflerin çevredeki bulunma sıklığı ile ilgili bir 

veri bulunmamaktadır. Uluslararası literatürde ülkemizden çok az sayıda Scedosporium 

spp ile ilgili infeksiyon olgularının bildirilmiş olması (107,108,109,110) belki de bu 

mantarın ortamda az bulunduğunun göstergesidir. 

Scedosporium üremesi olan hastaların daha az sıklıkla mukoid P. aeruginosa ile 

kolonize oldukları belirlenmiştir. Scedosporium kolonizasyon/infeksiyonunun, mukoid 

P. aeruginosa’nın da bulunduğu durumlarda %50 oranında iken, bulunmadığında 

%82,5 oranında saptandığı bildirilmiştir. Araştırmacılar bu farkın istatiksel olarak 

anlamlı olduğunu bulmuşlardır. 

Bu çalışma kapsamındaki hastaların % 31,25’inde mukoid P. aeruginosa 

izolasyonu saptanmıştır. 

Sudfeld ve ark (103) inhale kortikosteroid kullanımı ile azalmış küf izolasyonu 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmuşlardır.  

Bu çalışmada kortikosteroid kullanımı ile küf izolasyonu arasında bir ilişki 

saptanmamıştır (p= 0,42). 

Exophilia dermatitidis kf’lu hastalarda potansiyel patojen olarak sıklığı gittikçe 

artan mantarlardan biridir ve kf ile ilişkisi ilk olarak 1990 yılında Haase ve ark (74) 

tarafından tanımlanmıştır. Exophilia dermatitidis’in kf hastalarının solunum yollarında 

geçici veya kronik kolonizasyona neden olduğu bildirilmekle birlikte, bu mantar 
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genellikle klinik semptomlara yol açmamaktadır (96). Bununla birlikte, bu küfün 

kf’lularda solunum yolu infeksiyonlarına yol açabildiği de bildirilmiştir (111,112).  

Scedosporium spp’de olduğu gibi Exophilia cinsi küflerin izolasyonunda da 

rutin mikolojik besiyerlerinin kullanılmasının yetersiz olduğu ve selektif bir besiyerinin 

kullanılması gerektiği belirtilmektedir. E.dermatitidis için eritritol kloramfenikol agar 

(ECA) kullanılması önerilmektedir ve bu besiyeri 28-30 gün 35-37°C’de inkübe 

edilmelidir (17).  

Bu mantarın bazı ülkelerden kf hastalarının solunum yollarından % 1,1-15,9 

arasında izole edildiği bildirilmiştir (111,112,113). E.dermatitidis tüm dünyada yaygın 

olmakla birlikte, bu mantar kf ile ilişkili olarak başlıca Alman hastalarında bildirilmiştir 

(9,74,111,112,114). Almanya ve Belçika’daki prevalansı 4,8-15,7 arasında 

değişmektedir. Fransa ve Güney Amerika gibi ülkelerde ise zıt olarak çok düşük sıklıkta 

bulunduğu bildirilmektedir (60) 

Horre ve ark (9) ECA kullanarak kf’luların balgam örneklerinin % 1,6’sından 

hastaların ise % 6,2’sinden E.dermatitidis izole etmişlerdir.  

Bakare ve ark (92) 94 kf hastasından elde edilen 369 solunum yolu örneğini 

antibiyotikli SDA kullanarak incelemişlerdir ve hastaların % 1,1’inden E.dermatitidis 

izole etmişlerdir.  

Yine Lebecque ve ark (115) ve Haase ve ark (74) sadece antibiyotikli SDA 

kullanarak kf’lu hastaların % 5,8’inden ve % 9’undan E.dermatitidis izole ettiklerini 

bildirmişlerdir. 

Nagano ve ark (17) Medium B kullanarak % 3,9 oranında E.dermatitidis 

izolasyonu bildirmişlerdir.  

Borman ve ark (76) yaptıkları çok merkezli çalışmada kf’lu hastaların solunum 

yollarından bu mantarın izolasyon oranlarını % 0-2,2 arasında bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada incelenen kf’luların örneklerinden hiç E.dermatitidis izole 

edilmemiştir.  

Bu çalışmada E.dermatitidis izolasyonu için önerilen selektif besiyerinin 

kullanılmamış olması izolasyonunun yapılamamasının nedenlerinden biri 

olabilmektedir.  
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             Horre ve ark (9) ECA besiyeri kullanmadan önce hiç E.dermatitidis izole 

etmediklerini bildirmişlerdir .  

Bununla birlikte, bu çalışmada olduğu gibi Medium B kullanan Nagano ve ark 

(.17) %3,9’luk bir izolasyon oranı bildirmişlerdir. 

Blaschke ve ark (114) ECA kullanarak kf’lulardan % 15,7 gibi yüksek bir 

oranda E.dermatitidis izole etmişlerdir. 

Lebecque ve ark (115) antibiyotikli SDA kullanarak, ECA kullanan Horre ve ark 

(9) (% 6,2) yakın oranda (% 5,8) E.dermatitidis izole etmişlerdir. Araştırmacılar 

antibiyotikli SDA ve ECA’yı karşılaştırarak, tek başına antibiyotikli SDA kullanarak 

hastaların %5,8’inde; SDA ile birlikte ECA kullarak ise %5,9’unda bu mantarı izole 

ettiklerini bildirmişlerdir ve sonuçta bu iki besiyerinin E.dermatitidis izolasyonunda 

uyumlu sonuç verdiğini vurgulamışlardır. 

Yine Haase ve ark (74) sadece antibiyotikli SDA kullanarak ECA kullanan 

Horre ve ark’dan (9) (% 6,2) daha yüksek oranda (% 9) E.dermatitidis izole etmişlerdir. 

Borman ve ark (76) Fransa-Angers’te yer alan bir merkezin 2006 yılından bu 

yana ECA besiyeri kullanmasına rağmen hiç E.dermatitidis izole edilmediğini 

bildirmişlerdir. Yine aynı araştırmacılar zıt olarak bu selektif besiyerine kullanmayan 

Bristol’deki bir merkezin bir hastanın beş ardışık örneğinde bu mantarı saptadığını 

belirtmişlerdir. 

E. dermatitidis’in, 12 yaşın altındaki hastalardan hiç izole edilmediği ve 12 yaş 

ve üstündeki hastalarda prevalansının % 9,1 olduğu bildirilmiştir (9). 

Bu çalışmada hastaların 22 tanesi (% 45,83) 12 yaşın altındaydı. 

Kf hastalarının A.fumigatus ile kolonize ve F508del mutasyonu için homozigot 

olmalarının E.dermatitidis ile kolonizasyon açısından risk faktörleri olarak saptanmıştır 

(l15). 

Bu çalışmada A.fumigatus ile kolonize olan hastalar saptanmakla birlikte, 

bunların hiçbirinin örneğinden bu mantar izole edilmemiştir. 

E.dermatitidis’in çeşitli ülkerlerdeki izolasyon sıklığında görülen 

uyumsuzluklardan coğrafik, genetik faktörler ve yaşam tarzlarındaki farklılıkların da 

sorumlu olabileceği bildirilmektedir (60). Almanya’daki kf hastalarında E.dermatitidis 
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oranının yüksek olmasının bu mantarın iyi geliştiği bilinen sauna tesisilerine sık sık 

gidilmesinden kaynaklanabileceği dşünülmektedir (76). 

Bu mantarın ülkemizdeki bulunma sıklığı bilinmemektedir ve uluslararası 

yayınlara bakıldığında Türkiye’den bu mantarla ilgili sadece iki olgu bildirildiği 

görülmektedir (116,117). 

E.dermatitidis’in Türkiye’de yaygın bulunmaması da izolasyon sıklığını 

etkileyen bir faktör olabilmektedir. 

Penicillium spp, kf’lulardan genellikle nadir olarak izole edilir ve klinik önemi 

tam olarak bilinmemektedir (38). 

Horre ve ark (9) 439 solunum yolu örneği incelenen 81 kf hastasının %7,1’inden 

Penicillium spp izole ettiklerini bildirmişlerdir. 

Borman  ve ark (76) kf hastalarının % 6,9’unun solunum yolu örneklerinden 

Penicillium cinsi küf izole etmişlerdir. 

Nagano ve ark (17) 77 kf hastasının balgam örneklerinden %5,2 oranında 

Penicillium citreonigrum izole etmişlerdir. 

Bakare ve ark (92) solunum yolu örneklerini inceledikleri 94 kf hastasının % 

1,1’inden Penicillium spp izole etmişlerdir. 

Yukarıdaki çalışmalardan farklı olarak, Blyth ve ark (89) balgamlarını 

inceledikleri 72 kf hastasının % 20,3’ünden Penicillium spp izole etmişlerdir ve bu 

mantarın ikinci sıklıkta izole edilen küf olduğunu belirlemişlerdir. Buna ek olarak, 

araştırmacılar Penicillium spp izole ettikleri hastaların % 15,4’ünde bu küfün kronik 

kolonizasyona yol açtığını belirtmişlerdir. 

Yine Cimon ve ark (11) kf’lu bir hastada P.emersonii ile kronik solunum yolu 

kolonizasyonu bildirmişlerdir. 

Nagano ve ark (17) kf hastalarının bulundukları klinik ve koğuşlardaki havayı 

inceleyerek en sık buldukları mantarın Penicillium spp olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada kf hastalarının sadece birinin (% 2,08) balgamında Penicillium spp 

izole edilmiştir. 
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Bu oran diğer çalışmalardaki verilerle kıyaslandığında düşük sınırda yer 

almaktadır. 

Sonuç olarak, bu çalışmada ülkemizdeki kf hastalarının solunum yolu 

örneklerinden çeşitli mantarlar için elde edilen izolasyon oranları genel olarak dünya 

literatürleriyle uyum göstermekle birlikte, küf mantarları için düşük sınırda yer 

almaktadır. Bunun birinci sırada araştırmada yer alan hasta grubunun yaş ortalamasının 

düşük olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir ve bu nedenle daha yüksek yaş 

grubunda bulunan kf hastalarıyla ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kanısına 

varılmıştır. Yine mantarların izolasyonu ile ilişkili olarak incelenen parametrelerin 

hiçbirinin istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış olması bu konuda hasta sayısını da 

arttırarak ek çalışmalara gereksinim olduğunu göstermektedir. 
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