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Fungal ‹nfeksiyonlar

2002-2006 Y›llar› Aras› Üniversite Hastanesinde Candida ‹zolatlar›
Ö. Ar›kan Akan, H. Akan, S. Uysal
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarlar› ve
Hematoloji Bilim Dal›, Ankara

Flukonazol profilaksisinin yayg›nlaﬂmas› ile mantar infeksiyonlar›n›n epidemiyolojisinde de¤iﬂmeler görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu yaklaﬂ›m yaln›z non-albicans Candida’da de¤il ayn› zamanda
azol direncinde de art›ﬂa yol açm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bn-i Sina
Hastanesinde Candida infeksiyonlar›nda de¤iﬂimi yans›tmay› amaçlamaktad›r. Hastane 1300 yatakl› bir üçüncü basamak hastanesi olup, Türkiye’deki en büyük yo¤un bak›m ve acil ünitelerine,
kök hücre ve solid organ nakil ünitelerine sahiptir.
Veriler, 2002-2006 y›llar› aras›nda yatan hastalardan Merkez Laboratuvarlar›na gönderilen pozitif
kültürlerden elde edilmiﬂtir. Kan, idrar, pü ve alt solunum yolu örneklerinden patojen olarak tan›mlanan izolatlar çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Hematoloji Bilim Dal›ndan gelen örnekler ayr›ca incelenmiﬂtir. Candida spp. ay›r›m› mini API veya Vitek Compact sistemleri (bio-Merieux) ile yap›lm›ﬂt›r.
Sonuçlar say› (n) veya oran (%) olarak verilmektedir.
Bin elli dokuz mantar izolat› (486 C. albicans, 508 non-albicans Candida ve 65 di¤er) incelendi¤inde hastane genelinde 2002-2006 y›llar› aras›nda non-albicans Candida’da art›ﬂ görülmemiﬂtir.
En belirgin de¤iﬂme C. krusei infeksiyonlar›nda azalma (2002 y›l›nda %4.5, 2006 y›l›nda %1.1)
ve C. parapsilosis infeksiyonlar›nda artmad›r (2003 y›l›nda %0, 2006 y›l›nda %5.7). Ayn› dönemde Trichosporon infeksiyonlar›nda art›ﬂ izlenmiﬂtir (2002 y›l›nda %1.7, 2006 y›l›nda %5.3).
Bu e¤ilimler hastanenin her yerinde ayn› de¤ildir. Hematolojiden elde edilen kan kültürlerine bak›ld›¤›nda Candida albicans’da özellikle 2003 sonras› dramatik bir azalma gözlenirken (2002 y›l›nda %50, 2006 y›l›nda %23) non-albicans Candida’da art›ﬂ vard›r (2002 y›l›nda %50, 2006 y›l›nda %57). Bu art›ﬂa daha çok C. tropicalis ve C. kefyr art›ﬂ› katk›da bulunmuﬂtur. C. albicans’da
azalma yo¤un bak›m ünitesinde de saptan›rken, genel cerrahi ve iç hastal›klar›nda C. albicans sabit kalm›ﬂt›r. Ayn› dönemde yo¤un bak›m ünitesinde C. glabrata artm›ﬂt›r (%5.8’den %13.8’e).
Hastane genelinde kaynaklar›na göre incelendi¤inde, idrar kültürlerinde non-albicans Candida hakim patojendir. Kan ve solunum yolu kültürlerinde ise hakim patojen C. albicans’d›r.
Her ne kadar flukonazol profilaksisi hastane genelinde belirleyici bir etkiye sahip de¤ilse de, Flukonazolun yayg›n olarak kullan›ld›¤› yerlerde non-albicans Candida’da art›ﬂ görülmektedir. C. parapsilosis’deki art›ﬂ ise giderek artan kal›c› kateter kullan›m›na ba¤l› olabilir.
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