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M antarlar eko istemunizm s:~qhllil ol.w, k c.1h · 
masmda hayat1 bu rol ovnarl,\1 Gored..:n 

c;:evredek1. ahk urOnlenn yok edilme 1111 aglam:~kur r·al>al 
Mycosis (Yuyanca'da mantar anlam1na gel n bu k ·li1n ·) 
d1ye adlandmlan bu enfeksiyon sekhnde Jn"<ll1 '"cudun.1 
girdikleri zaman saghk konusundak1 en 1len cabalan bilL 
bo!i" r;1karacak kapas1tededirle1 Ornegm kalp nakli yapdan 
hastalar genellikle baktenyel enfeksiyonu yen rlet fakat I>· 

galci mantarlar yozonden tili.Jrler Manta dar yap1sal ola1 ak 
prokaryotik baktelilerden c;:ok daha karmas1k mikroorga

nizmalardu 
Hastanelerde mantar enfeksiyonlan artls go te1mektedu 

ve g1derek daha tinemh bir ~kilde ha talik. tilllm nedem 
hahne gelmektedir 1980'1erde Cand1da Alb1cans 111 neden 
oldugu kan enfeksiyonu oran1 yozde 4 artm1st1r Manta1 
hastahklanna yakalanma riski tizellikle ba91~1khk sistem1 zayil 
olan hastalarda yokseklir. Bu hastalar sadece organ nakh 
yapdan ya da kanser tedavisi goren hastalar deg1l aym za· 
manda ~ker hastalan ve kateterli ha talardu 

Mantarlar b1rc;:ok farkh ~kilde bulunurlat Bira mayas1 
rr ek hocreli organizmalardlr ve tomurcuklanarak cogahrlat) 
J<oner (Bunlar Hyphae diye adlandtnlan uzun Iiiier h<~lindc> 
bulunurlar) ve lki ~killi mantarlat (Bu mant<ll llirll d lm 
bukalemun gibi degi~me 1izelli91 go teru Bir ortamda bu <~ 



mayasr gibi davramrken , diger bir ortamda da kOf gibi 

davramrlar.) 
Bir~ok degi ik mantar tiirOnden sadece birka~ tanesi 

hastahga yol a~abilir ve bunlann etkilennin ~iddeti ~ok 
farkhhk gosterir. Derl. hrnaklar ve sa~ Ozerinde bOyOyen 
Epider Mophyton. Microsporum. Trichophyton ya da 
Sporothrix gibi mantarlann neden oldugu vOcudun dr~ 
yi.lzOndeki hastahklar ho~ gorOnmezler ancak genelde 
hafif enfeksiyonlardrr. I~ organlardaki mantar hastahklan 
ve ~ogunlukla hayati tehlike t~rr. Aspergillus. Blas
tomyces. Candida. Coccidiodies. Cryptococcus, Histop
lasma gibi i~ organlardaki mantar hastahklanna neden 
clan manlar tOrleridir 

Acil Onlemler 
Mantar enfeksiyonlanna tam konulmasr ~ogu zaman 

gii~tur. Hastanm idranndan. kamndan ya da tC1kOri.igiln
den kill! Or almak zordur. Mantarlar her yerde bulundugu 
i~in bir tek idrardan ya da tOkrukten bir tek pozrtif kOitOr 
ahnmasr srmrh klinik degere sahiptir Laboratuvar so
nu~lanm yorumlarken, bula rna tehlikesi her zaman 
ger~ek bir sorundur. 

Mantar hastahklanmn tamsr r~in son zamanlardaki 
yakla~rmda. kan kOitiirleri ya da enfekte olmu~ dokular
dan ahnan kiiltiirler diagnoslik gorOntUieme teknikleri ile 
brrlikte kullamhr Mantar enfeksiyonu oldugundan ~Up

helenilen hastalar. bula~JCJ hastahklar uzmamna. radyo
loga, patologa ve mikrobiyologa yollanmahdrr 

Mantar enfeksiyonlannm tamsrnda ya da tedavisinde 
herhangi bir gecikme olmasr hasta i~in kotO bir prognoz 
demektir. Bu yllzden de kesin tamsr konuhnamr~ ama 
~Ophelenilen bir mantar hastahgrnm ilk ba~lannda man
tar tedavisi genelde tecrObeye dayamr. Sebebi bilinme
yen bir ~kilde sllrekli ate~i clan ve 5-7 gOn arasmda 
geni~ spektrumlu antibiyotik tedavisi gorm~ clan notro
penik hastalar. mantara kar~J kullamlan Amphotericin 
B" ilacmr aldrklan zaman daha dii~Ok bir dOzeyde enfek
siyon komplikasyonu gostermi~lerdir 

Amphotericin B ·, 1950'1erin sonunda piyasaya ~rka
nldrktan sonra ~ok az sayK!a yeni mantar ila~lan Oretil
mi tir. ta ki 1980"1erin ba~ma kadar . Fa kat son be~ yrldrr 
ila~ ~irketleri mantar ila~lanmn giderek genisleyen bir pi
yasasr oldugunu farketmi~lerdir. Son zamanlarda bir~ok 
ila~ ~irketi yeni mantar ila~lan geli~tinnislerdir ve 6nO
mOzdeki on YJida talebin artacagmr beklemektedirler. 

Vaka Senaryolan 
Mantar enfeksiyonlan bu·~ok i~ret ve belirtiyle ortaya 

~rkar ve bunlar genellikle spesifik degildir. Ate~ . organ 
enfeksiyonu. akciger hastahgr (oksilrOk. nefes darhgr. 
gogOs agnsr ya da hemoptisis) ya da hipoksemia gibi ra
hatsrzhklan clan bir hastayr tedaviden bir doktor bunlann 
olasr sebebi olarak bir mantar hastahgrm d~meli ve Ia-
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boratuvar ~ah~nlanm 

da bu olaSJhktan haber
dar etmelidir. Omegrn 
deri ve yum~k doku
lar. agrz bo~lugu. bunrn 
sinilsleri. ga trointesli
nal sistem. kardiyovas
kOier organ tar. Oreme 
organlan ve idrar yollan 
gibi herhangi brr organ 
hastahk kapmr~ olabiliJ 

ldrar yollan enfeksi
yonlanna ya kateterler 
ya da yayrlmr manta~ · 
tar neden olabilir. Mer
kezi inir sistemr enfek
siyonlan ya bulasma 
yoluyla. ya da ornegin 
burun rnUsleri gibi 
lokal enfeksryonlann 
yayrlmasryla olu ur 
Table J'deki spesifik 
vaka senaryolan te hrs 
konuhnasrnda yardrmcr 
olabilir 

AIDS hastalannda 
Candidiasis gorOiebihr Bu da agrzda ya da gastrointe 11-
nal sistemde rahatsrzhklara neden olabihr AID hastala
nnda g6rOien ba ka bu mantar enfeksryonu da Crypto
coccosis"dir. Bu da mencn)ite neden olur II matolojik 
hastalardan ahnan klinik orneklerde brrcok mantar turi.i 
gorOiebilir. 6zellikle de A pergillus. Mucor. Rhizopus rk 
gorOien tlirlerdir. Mantar enfeksiyonlannm yaygrn oldu· 
gu bolgelere seyahat etmis clan hastalarda i e Coccidio
domycosis. Histoplasmosis ya da Bla tomyco i gibr 
mantar hastahklan gori.llebilir 

Bakteriyel enfeksiyonlan tedavi etmek u;m genrs 
spektrumlu antibiyotik alan hastalar mantar hOcumuna 
ugrayabilirler. Bakteriler yok edildikten onra mantarlar 
hastamn vOcudunda yerlesirler. HUcuma ugrayan hasta
mn bagrsrkhk fonksryonu azaldrgr zaman bu mantarlar 
enfeksiyona neden olabileceklerdrr 

Bakteriyel enfeksiyonlann ardrndakr moleki.ilcr mel<a
nizmalann aksme. mantar patoJcmtesiyle rlgih mekaniz
malar hakkmda ~ok az sey bihnmektedrr Mantarlarrn. 
bakterilerin bulunmadrgr durumlarda msan vi.icuduna 
saldrrdrklan olduk~a a~rkhr ve fagosrtler (yutan hUcre) gibr 
diger bazr savunma sistemleri zayrfladrgrnda hastahga 
neden olurlar. Akyuvarlar. genellikle mantarlan yutmak
ta zorlamrlar c;:OnkO mantarlar uzun liflen ve hlicre uzan
hlan sayesinde akyuvarlardan bUyUI< brr kotleye saluptu 
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Rhi:topus sexualis kiifii. 

Ote yandan makrolajlar ve nispeten daha az oranda 
da elsa notrofiller. mantarlara kar~1 savunmada onemli 
bir rol oynarlar. Buna kamt olarak. ·teuicopenia (akyuvar 
sayrsmrn c;:ok dii~Ok olmasr)' hastalannm ve notrofil 
fonksiyonunda kahtsal bozukluklar clan hastalann asJn 
derecede hassas olduklan gosterilebilir. Leucopenia. si
sotoksik tedavi gorm~ kanserli hastalarda ortaya ~rka
bilir. NO!rolil fonksiyonundaki bozukluk ise, kronik gra
nulomatous hastasr clan ki~ilerde gorOiebilir. 
Notrofillerin mantarlar kar~rsmdaki kapasitelerinin krsrth 
oldugu bilinmektedir. Bu y(Jzden. savunma bUyOk oranda 
makrolajlara ve T lenfositlerine baghdrr. Ger~ekten de 
gorevini yapmayan T lenfositleri , Candida enfeksiyonla
nnm olu~masrna onayak olabilir. 

Laboratuvar Tams1 
Uygun bir ornek elde edildiginde, hemen laboratuvar 

tamsr ic;:in gonderilmeli ve yeterli klinik bilgi de yamna 
eklenmelidir. c;:onko mantarlar ~OrOyen organik madde 
ile beslenen organizmalardrr. Koltor sonu~lanmn yo
rumlanmasrnm dogrudan ve net bir ~kilde yaprlabildigi 
soylenemez. Ornegin. tilkrOkte Aspergillus bulunmasr
mn. tek ba~ma ~ok srmrh bir anlamr vardrr. bu buluntu 
hastamn klinik i~ret ve belirtileriyle birlikte degerlendi
rilmelidir. Kesin tam i~in. ~ogunlukla, akciger ve beyin 
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Tomurcuk/anma aseksiie/ 
iiremenin bir seklidir. 

dokulanna bryopsi yaprlmasr gerekir. 
l<andan Candida gibi bir bira mayasrmn izole edilmesr. 

bOyOk oranda. yayrlan mantar .hastahgma J~ret eder 
Fakat. yayilan/bula~n Candidasis hastahgrna yasaklan
mr~ hastalann yC12de 20'sinden daha az bir boiOmilnde. 
kandan Candida kOitOr edilmi~tir. 

Kan kOitOrO. dupont izolatori.lnOn kullanrldrgr lysr 
santri!OjO' yontemiyle yaprlabilir. Saptama ora111. mantar 
bOyOme hrzr ve "inoculum· bOyOkiUgOyle ilgili oldugu ic;:m. 
mantarlann klinik ornekte konsantre edihnesr. saptama 
oranmr daha iyi hale getirir. Bu. kanm santri!OjO ve man
tar elamanlan ta~ryan l<an hOcrelerinin yok edihnesi (lysrs) 
ile yapilabilir. 

Sero-Tam 
KUitOr tekniklerinin smrrlamalan yOzOnden. bir~ok 

ara~tJnnacr Candida ve Aspergillus·a kar~r. serumda spe
silik antibadiler bulmaya ~ah~mrslardrr. bunun i~in anti
badilerin tilresini. tam kriteri olarak kullanmr~lardrr Fakat 
bu giri~imlerin duyarhgr , olduk~ dUsOktOr. ·genellikle 
y(Jzde 50'den lazla daha az· ~tlinkO bagr~rkhk sistemi za
YJ0amr~ hastalarm yeterince immiln tepki vermesi gO~tlir. 

Duyarhhgr az oldugundan mantar enfeksiyonlannm 
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tmmOno-tamst pek i~ yaramaz. Bu tam ~ogunlukla yanh~ 
bir olumsuz sonu~ verir, olmayan mantar enfeksiyonlan
mn tamsma yol a~ar ve sonu~ olarak gereksiz yere ila~ 
verilmesme neden olur 

Antijenle r 

Antibadi saptarnastndaki problemler yi.izllnden. vOcut st
VIIanndakt mantar antijenlenm ya da metabolitlerini sapta
yan testlere y6nelen ilgi attm~br. Candida enfeksiyonlannm 
tamst t~in . D-arabinol gibi metabolitleri ve enolase gibi 
stoplazmik antijenleri saptayan testier uygulanm~r. Man
tar hastahgt ta~tyan baZI hastalarda. immuncxlominant 
mantar antijenlerine ka~t antibladilenn buiLmmas1. bu anli
Jenlenn saptama hedeft olarak sec;ihnestne olanak saglar. 

Bir~ok hOcre duvan antijen saptama yontemi vardtr. Bu 
yontemlerin ~ogunda hOcre duvan anlijenlerine I(CI~t antl
badiler ile yOklenmi~ olan lateks tanecikleri kullamhr. Bu 
testlerde serum tstllhp. proteaz ile etkilesllrilir ve boylece 
mantar ona kar~t olan anllbadilerden erbest kthmr. 
Onemli bir sorun. serumdaki antijenlenn kahct olmama 
ozelligidir. bu da stk test yaptlmastm gerektirir. 

<;:oklu serum omeklemesi her nastlsa. anfigenaemia ·nm 
saptanmasmt biraz daha ba~nh hale gellrse de. bin;:ol1 
antijen saptama testinde duyarhhk oram kabul edilemeye
cel\ kadar d~Uktor. 

Daha iyi erken saptama yontemleti bulununcaya kadar. 
yaytlan candidasis riski ta~tyan hastalara. amphoteticin B 
gibt ilac;:lar uygulanmaya devain edilecektir 

DNA ya da RNA bOyOtme sistemleri gibi. mantar has
tahklannm tantst konusunda yeni ve incehkli tekniklerin 
bulunmasma bOyi.ik bir gereksimm vardtr. Mantar enfeksi

Candida krusei'nin petri kabmda 
10 giinliik kiiltiirii. 
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yonlannm tamst icin PCR cal~malan ~ok fa~tdah olabilir ve 
belki de. laboratuvar tam tnda ve Clddt mantat hastahklan 
olan hastalarla ugra~ma konusunda deVItlll yilratubiln 

Tedavi 

Mantar enfekstyonlannm uygun olarak tednVI edihn' 1. 

enfeksiyonun nerede olduguna baghdn Yo.zcyde gorulen 
mantarlar -omegin agtzda gortilen aft ve umak milntarla
n- lokal olarak tedaVI edilebilir Lokal tedavi tki yolla vapt 
labihr. 1) Alttaki denyt etkileyerek mantar bLivitmestni 
azaltan pesilik olmayan maddeler omegn1 saiUiik " ·tt ve 
benzoik asit kan~tmt olan Whitfu:!ld merhemt. 2) D qtsik 
tlirlerdeki mantarlara kar 1 kullanllan mantar tluc;latt 

l<ullamlan en onemh tlac gruplan olan polyencll!r ve 
azole"ler. genellikle ststemallk olarak kull<:~mlsa d<:~. lok..1l 
olarak da l1ullamlabilir Lokal ilac;lara omek olm<~k. nv-;t tnr 
ve amphotericin B'mn oral slispansiyonu go tenlebthr Bu 
iki ilac;: oral candidiasis (aft) hastalanna uygulann 

Bu ilac;lar. mideye yollandtktan sonra. cok azmiktilrclcl 
emilir ve bu yOzden de gastrotntestinal bolgenn1 sadece 
mukos membranlan Ozerinde etkili olur 1\zole·lei (lmi 
dazoller ve kimyasal olarak bunlara c;:ok benzeyen trazol
ler). krem ya da merhem seklinde toptkal olaral1 bulu
nurlar Bu iladann. mantar hastahqmdil. Tinea 
verisocolar·da ve ciltte gorOien candidasda ldmtll olarak 
elkili oldugu kamtlanmtstu 

Lokal olarak gorlllen h stahk durumunclu bile -rstcmik 
tedaVInin bazen gerekh olclugu saptanmt>lll Ozellikle d<' 
eger hastantn bagt tkhk st temt zaytf ise 

Mantarlar ve Gelecek Zaman 

Mantarlardan etkilenen hastalann savllun at!!tkca 
mantar enfekstyonlan qtderek daha bnemlt bir ldtntk 
sorun haline gelmeye baslamtsttr Bu tur enlek tyonla

nn tantst glictlir. Mevcut olan te tl r. yetennce clu
yarhltk ve tahmm clegenne sahtp degtldu Bu vuz· 
den de saclece arasttrma ortamlanncla lm de~erlett 

vardtr. Doktorlar genellikle olast btr tant kovcluldatt 
i~in . tedavt de ke in btr l ntya day;mdnth ncllllakta
dtr Mevcut olan tOm tlaclar bazt ktsttlnmal,rr qetn 
mekteclir Toksik olabilirler. ya da '11mh tsl 'VIen 
olabilir Aynca. tlacm etki 1 ile yan etktleri at<Nndaki 
clengeyt kurmak son clerece naztk bu kunudur 
Daha yent olan mantar tlaclan tse p<1hah olabtht 
~OnkU ilac ~irketleri bu yent ilaclann denenme 1 tcm 
pahah ve karmastk bir taktm khnik vonteml r kul
lanmaktadtrlat Daha da kotlisU. claltil yent olan 
ila~lann . dtren~ gosteren mantarlann secttgt g rcegt 
ortaya <;:tkmt~ltr. Birc;:ok labotaluvann. mantar cli
renci konusunda test yapacak donannnt yoktur Bu 
konu. c;:abucak tandatila$1mlmts te. tlere illttyac 
cluydugumuz bir konudur 

Kayna k: Ocly y • 
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