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Kandidemi, immün sistemi bask›lanm›ş olgularda ve yoğun bak›m üniteleri

(YBÜ)’nde tedavi gören hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.

Kandideminin erken ve doğru tedavisi, mortalitenin azalt›labilmesi yönünden büyük

önem taş›r. Kandidemi tedavisindeki uzman görüşlerini ve güncel yaklaş›mlar› be-

lirlemek amac›yla, 16-17 May›s 2006 tarihlerinde Hollanda-Nijmegen’da bir toplan-

t› düzenlenmiş, toplant›ya 13 Avrupa ülkesinden 26 uzman panelist kat›lm›şt›r. Bu

konferans kapsam› içerisinde invaziv kandidiyazis ile ilgili olarak sorulan sorulara

panelistlerden al›nan yan›tlara göre, değişik hasta gruplar›nda kandideminin etken

olan tür ve duyarl›l›k profili bilinmeden önceki ve sonraki tedavisi, antifungal profi-

laksi, empirik tedavi ve tan› ile ilgili yaklaş›mlar irdelenmiştir. 

Toplant›ya kat›lan tüm panelistler, kan kültüründe Candida üremesi saptanan

tüm olgular›n tedavi edilmesi gerekliliği konusunda fikir birliğine varm›şlard›r. An-

tifungal tedavi için kullan›lacak ilac›n seçilmesinde lokal epidemiyolojik veriler, ol-

gunun genel durumu, immünsüpresyon düzeyi, daha önceden azol kullan›m öyküsü

ve hastanede yat›ş süresinin önemli belirleyici faktörler olduğu görüşü benimsenmiş-

tir. Kandidemi tedavisinde en etkin ve en çok tercih edilecek ilaç konusunda tam bir

fikir birliği sağlanamam›ş olmakla birlikte genel görüş, amfoterisin B deoksikolat

kullan›m›ndan toksisite nedeniyle uzaklaş›lmas› şeklinde olmuştur. Panelistler

komplikasyonsuz seyreden bir kandidemi olgusunun tedavisinde çoğunlukla fluko-

nazolü tercih ederken, hastanede uzun süre yatan, azol kullanm›ş olan, ya da kültür-

de Candida glabrata ya da Candida krusei türlerinden biri izole edilmiş olan olgu-

larda kandideminin tedavisi için flukonazol/azol değil, ekinokandin s›n›f›ndan bir

ilaç tercih etmişlerdir. Toplant›da ayr›ca, kandideminin tedavisinde olumsuz farma-

kokinetik özellikleri ve ilaç etkileşimleri nedeniyle itrakonazolün yeri olmad›ğ› so-

nucuna var›lm›ş, posakonazol için ise verilerin henüz yetersiz olduğu düşünülmüş-

tür. Panelistlerin çoğu günümüz verilerine göre invaziv kandidiyaziste kombinasyon

antifungal tedavisi için gösterilmiş bir endikasyon olmad›ğ› görüşünde birleşmişler-

dir. Baz› panelistler serebral Candida infeksiyonlar›nda ve Candida endokarditinin

tedavisinde kombinasyon tedavisinin yararl› olabileceği görüşünde olduklar›n› bil-

dirmişlerdir. 
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Toplant› s›ras›nda antifungal profilaksi konusundaki görüşleri belirlemek ama-

c›yla yap›lan değerlendirmelerde, toplant›ya kat›lan panelistlerin çoğu YBÜ’de teda-

vi gören olgular›n baz›lar›nda antifungal profilaksinin yeri olduğu görüşünde birleş-

mişlerdir. Antifungal profilaksi verilmesi gereken hasta grubunun belirlenmesi için

ek verilere gereksinim olduğu sonucuna var›lm›ş, sorular› yan›tlayan panelistlerin

çoğu yüksek risk taş›yan organ transplant al›c›lar›n›n bir k›sm›n›n antifungal profi-

laksiden yarar görebilecek ana grubu oluşturduğu görüşünde olmuşlard›r. 

Toplant›da empirik antifungal tedavi hakk›ndaki güncel görüşler de gözden ge-

çirilmiştir. Empirik antifungal tedaviden yarar görebilecek olgular›n belirlenmesin-

de baz› risk faktörlerinin varl›ğ›n›n önem taş›d›ğ› göz önüne al›nm›ş ve buna yöne-

lik sorular yöneltilmiştir. Candida-pozitif kateter ucu kültürü, birden fazla bölgede

Candida kolonizasyonu ve majör abdominal cerrahinin çok say›da panelist taraf›n-

dan kabul edilen önemli risk faktörleri olduğu, YBÜ’de uzun süreli yat›ş, uzun süre-

li geniş spektrumlu antibiyotik kullan›m›, santral kateter varl›ğ› ve hemodiyali-

zin/hemofiltrasyonun ise daha az say›da panelistin kabul ettiği, daha az önemli risk

faktörleri olduğu sonucuna var›lm›şt›r. İnvaziv kandidiyazisin tan›s› ile ilgili yap›lan

sorgulamalarda kültürün tan›da alt›n standart olduğu bir kez daha vurgulanm›ş, sero-

lojik yöntemlerin erken tan›ya yard›mc› olma özellikleri olmakla birlikte, panelistle-

rin çoğu, bu testlerin duyarl›l›k ve özgüllüklerinin klinikte karar verme yönünden ge-

nelde yeterli olmad›ğ› görüşünü benimsemiştir. 

İnvaziv kandidiyazisin tan›s› ve tedavisi ile ilgili Avrupa uzman görüşlerini be-

lirlemek amac›yla yap›lan bu toplant›, tedavi için fikir birliğine var›labilecek tek bir

antifungal ilaç seçeneği olamayacağ›n›, konak faktörleri, daha önceki antifungal kul-

lan›m› ve üreyen Candida türü gibi birçok faktörün birarada değerlendirilerek olgu-

ya göre karar verilmesi gerektiğini vurgulam›şt›r. 
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