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Mukormikoz, (zigomikoz) Zygomycetes s›n›f›n›n üyeleri küf mantarlar› taraf›ndan
oluşturulan birçok farkl› infeksiyon tablosunu tan›mlamak için kullan›lan bir terimdir.
Zygomycetes s›n›f› mantarlardan insanda hastal›k etkeni olanlar Mucorales ve Entomophthorales tak›m›nda yer al›rlar. Mucorales tak›m›nda Mucoraceae/Absidiaceae ailesinde
bulunan cinsler; Absidia, Apophysomyces, Mucor, Rhizomucor ve Rhizopus’dur.
Damar invazyonu yapan mukormikoza neden olan türler; Rhizopus arrhizus (Rhizopus oryzae), Rhizopus microsporus var. Rhizopodiformis ve Rhizopus pusillus’dur. Mukormikoz olgular›n›n yaklaş›k olarak yar›s›na Rhizopus türleri neden olmaktad›r.
Zygomycetes s›n›f› küf mantarlar› dünyada yayg›nd›r. Toprak ve çürümüş bitki
ve organik materyalde bulunur. İnsanlara geçiş yollar› solunum, sindirim ve deri yoluylad›r. İnsandan insana geçiş bildirilmemiştir.
Damar invazyonu sonucu oluşturduğu trombüsler distalde nekroz ve infarkt oluşturur. Beyne kan ve sinirler yoluyla ulaş›r.
Mukormikoz nadir görülen bir infeksiyondur. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1
milyon nüfus için 1.7 olarak bildirilmiştir. Son 10 y›lda özellikle hematopoietik kök
hücre nakli (HKHN) yap›lan ve hematolojik malignitesi olan hastalarda bir art›ş göze çarpmaktad›r.
1885 y›l›ndan bu yana İngilizce literatürde yay›nlanm›ş 929 olgunun retrospektif incelendiği bir çal›şmada; altta yatan hastal›k olarak %36 diabetes mellitus (DM)
ve %17 malignite bulunmuştur.
On yedi Avrupa ülkesini kapsayan ve 2005 y›l›nda başlayan prospektif bir çal›şmada ise (28-31 Ekim 2007 tarihinde sunulan ilk veriler); olgular›n altta yatan hastal›klar›n›n %46’s› hematolojik malignite, %7’si HKHN ve %12’si DM olarak bildirilmiştir.
Ülkemizden 1966 y›l›ndan itibaren birçok olgu sunumu yap›lm›ş ve 1990 y›l›ndan itibaren olgu sunumlar›nda art›ş gözlendiği bildirilmiştir.
DM veya steroid kullan›m› gibi bağ›ş›kl›ğ›n bask›land›ğ› hastal›klarda, makrofajlar mantar sporlar›n›n germinasyonunu inhibe edememekte ve hastal›ğ›n yayg›nlaşmas›n› önleyememektedir. Zigomikoza zemin haz›rlayan birçok risk faktörü tan›mlanm›şt›r (Tablo 1).
DM’li hastalarda hastal›ğ›n oluşumunda ketoasidozun rolü oldukça önemlidir.
Yap›lan bir çal›şmada, serumun mantara karş› inhibitör etkisini oluşturan transferri8. Febril Nötropeni Simpozyumu
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Tablo 1. Zigomikoz geliﬂimine zemin haz›rlayan risk faktörleri
- DM
- Diyabetik ketoasidoz
- ‹yi kontrol edilememiﬂ DM
- Kronik metabolik asidoz (böbrek yetmezli¤i, kronik salisilat zehirlenmesi)
- Deferoksamin tedavisi
- Demirin aﬂ›r› yüksekli¤i
- ‹mmünsüpresyon (nötropeni, kortikosteroid tedavisi, solid organ transplantasyonu veya HSCT, HIV/AIDS)
- Cilt ve yumuﬂak doku hasar› (yan›k, travma, cerrahi yara)
- S›n›flanamayan (intravenöz ilaç kullan›m›, prematüreler, malnütrisyon, uzun süreli geniﬂ spektrumlu antimikrobik kullan›m›)
DM: Diabetes mellitus.

nin demir bağlama kapasitesini asidozun azaltt›ğ› ve bu yolla serumun inhibitör etkisinin azald›ğ› gösterilmiştir. Diyabette oluşan immün fonksiyon değişiklikleri de
buna katk›da bulunur.
Özellikle hematolojik maligniteli hastalarda en önemli risk faktörlerinden biri nötropeni süresinin uzamas›d›r. Transplant hastalar›nda ise graft versus host (GVH) hastal›ğ›
nedeniyle yoğun immünsüpresyon yap›lmas› en önemli risk faktörlerinden biridir.
Kontoyiannis ve arkadaşlar›n›n yapt›klar› bir çal›şmada fungal infeksiyonu olmayan hasta grubu ile yap›lan bir karş›laşt›rmada, vorikonazol profilaksisi, DM ve
malnütrisyon mukormikoz için bağ›ms›z risk faktörü olarak bulunmuştur. Mukormikoz ile aspergillozlu hastalar›n karş›laşt›r›lmas›nda ise vorikonazol profilaksisi ve sinüzit bağ›ms›z risk faktörleri olarak bulunmuştur.
Yay›nlanm›ş birçok olgu sunumunda da vorikonazol kullan›m›n›n risk yaratt›ğ›
belirtilmiştir. Bu olgular›n önemli bir k›sm› GVH hastal›ğ› nedeniyle steroid tedavisi de alan allojeneik HKHN’dir.
Vorikonazol kullan›m› ile mukormikoz olgular›n›n art›ş› aras›nda doğrudan bir
ilişki kurmak oldukça zor ve komplikedir. Bununla birlikte en olas› ve basit aç›klama; immünsüpresyonu devam eden bir hastada vorikonazol kullan›m›yla birlikte aspergillozun önlenmesi ve daha uzun süre yaşayan ve immünsüpresyonu devam eden
ve Zygomycetes s›n›f›n›n üyeleri ile kolonize veya infekte olan hastada vorikonazolün etkili olmamas› nedeniyle mukormikoz gelişimidir. Bir diğer yandan vorikonazol kullan›m›ndan önce mukormikoz olgular›nda art›ş bildirilmiş olmas› da gözden
kaç›r›lmamal›d›r.
Mukormikoz klinik olarak farkl› şekillerde karş›m›za ç›kabilir (Tablo 2). DM’li
hastalarda rinoserebral mukormikoz, hematolojik hastalarda ise pulmoner mukormikoz daha s›k görülmektedir.
Kanserli hastalarda pulmoner mukormikoz için birlikte sinüzitin olmas› ve vorikonazol profilaksisi bağ›ms›z risk faktörü olarak saptanm›şt›r. Akciğer bilgisayarl›
tomografisinde multipl (≥ 10) nodüllerin olmas› ve plevral efüzyon varl›ğ› da radyolojik parametreler içinde bağ›ms›z risk faktörleri olarak bulunmuştur.
118

Sheraton Otel & Convention Center / Ankara, 21-24 ﬁubat 2008

Tablo 2. Mukormikozun klinik ﬂekilleri
Rinoserebral mukormikoz
Pulmoner mukormikoz
Kütanöz mukormikoz
Gastrointestinal mukormikoz
Dissemine mukormikoz
Endokardit
‹zole apseler veya infeksiyonlar
Peritonit

Mukormikozun tan›s›nda klinik şüphe büyük önem taş›r. Diyabetik ketoasidozu
olan, hemodiyalize giren veya nötropenisi olan bir hastada sinüzit olmas›, orbital kitle, koku alamama, yüzde duyu kayb› veya fasiyal paralizi durumunda mutlaka ay›r›c› tan›da düşünülmelidir. Akciğer radyolojisinde kama şeklinde infiltrasyon olmas›
pulmoner infarkt›n bir göstergesidir. Özellikle nötropenik hastada olmak üzere yara
veya yan›k üzerinde siyah renk oluşmas› da uyar›c› olmal›d›r.
Kesin tan› için histopatolojik ve mikrobiyolojik inceleme gerekir. Histopatolojik
olarak doku örneklerinde damar invazyonu ve nekroz vard›r. Zygomycetes hifalar›
kal›n, septas›z, kurdeleye benzer şekildedir ve düzensiz aç›larla dallan›rlar.
Sabouraud Dekstroz Agar’da 25-30°C’de h›zl› ürerler. Histopatolojik olarak görülebilmelerine karş›n kültürde üremeyebilirler. Kültürdeki her üreme de etken olduğu anlam›na gelmez.
Akciğer tutulumu ve tutulumun yayg›nl›ğ› en iyi yüksek rezolüsyonlu akciğer
bilgisayarl› tomografisi ile saptan›r. Lober pnömoni, kitle, nodüller ve kavitasyon gibi radyolojik bulgular görülebilir. Damar invazyonu sonucu oluşan akciğer embolisi nedeniyle kama şeklinde infarkt görülebilir. Rinoserebral mukormikozda beyin tutulumuna ait radyolojik bulgular klinik bulgulardan sonra ç›kabilir.
Mukormikoz tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar dört grupta ele al›nabilir;
1. H›zl› tan› (frozen tan› süresini k›saltabilir),
2. Mümkünse altta yatan zemin haz›rlay›c› durumun düzeltilmesi,
3. Uygun ve erken cerrahi debridman,
4. Antifungal tedavidir.
Mukormikozda antifungal tedaviyi değerlendirebileceğimiz prospektif randomize çal›şmalar olmad›ğ› için, deneyimler daha çok olgu sunumlar› ve retrospektif değerlendirmelerden oluşmaktad›r.
Mukormikoz tedavisinde standart tedavi için ilk seçenek amfoterisin B’dir. Amfoterisin B deoksikolat için önerilen doz 1-1.5 mg/kg/gündür. Lipozomal amfoterisin B (LAB)
ve amfoterisin B lipid kompleks (ABLC) için önerilen doz ise 5 mg/kg/gündür.
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Farmakokinetik, hayvan çal›şmalar› ve retrospektif olarak elde edilen klinik sonuçlar rinoserebral mukormikozda ilk seçenek olarak LAB’nin seçilebileceğini desteklemektedir. Özellikle yaşam› tehdit eden durumlarda 10-15 mg/kg/gün şeklinde
verilmesini önerenler mevcuttur.
Posakonazol ile al›nan sonuçlar umut vericidir. Özellikle kurtarma tedavisi ile
başar›l› sonuçlar al›nm›şt›r.
Posakonazol ile LAB’nin kombinasyonunun başar›l› sonuç verdiği bir olgu raporlanm›şt›r.
Kaspofungin Zygomycetes s›n›f› mantarlar üzerine etkili değildir, bununla birlikte
LAB veya ABLC ile kombinasyon şeklinde verildiğinde başar›l› olduğu bildirilmiştir.
Özellikle rinoserebral mukormikozda antifungal tedavi ve cerrahi tedaviye ek olarak hiperbarik oksijen tedavisi uygulamas›n›n yararl› olduğu olgular mevcuttur.
Sitokinlerin (gronülosit makrofaj koloni stimülan faktör gibi) rutin kullan›m›n›
destekleyecek yeterli kan›t olmamakla birlikte, konvansiyonel tedaviye ek olarak yararl› olduğu gösterilmiştir.
LAB ve kaspofungin kombinasyonuna siprofloksasin eklenmesinin yararl› olduğu
desteklenmektedir. Burada özellikle mantar ile simbiyotik yaşayan gram-negatif bakterinin yapt›ğ› toksinin antibiyotikle bask›lanmas› üzerinde durulmaktad›r.
Mukormikozda antifungal tedavi süresini belirleyen faktörler klinik yan›t ve altta yatan zemin haz›rlay›c› durumun düzelmesidir. En az alt›-sekiz haftal›k tedavi
önerilse de, süre hastaya göre bireyselleştirilmelidir.
Mortalitenin çok yüksek olduğu bu fungal infeksiyonda erken tan› ve etkili bir
tedavinin yaşamda kalma oran›n› art›rd›ğ› ak›lda tutulmal›d›r.
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