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ÖZET

Zigomikoz nadir görülen f›rsatç› bir infeksiyon olmas›na karfl›n, ba¤›fl›kl›k sisteminin bask›land›¤› hastalar-
da önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Elli yafl›nda erkek hasta; bilinç de¤iflimi, konuflma güçlü¤ü,
bafla¤r›s›, halsizlik, ishal ve kilo kayb› yak›nmalar› ile hastaneye yat›r›ld›. Yurt d›fl›nda kalma ve sürekli alkol kul-
lanma öyküsü vard›. Hastaya kronik alkolizm, AIDS ve merkezi sinir sistemi infeksiyonu tan›lar› konuldu. Ya-
t›fl›n›n yedinci günü kaybedilen hastaya otopsi yap›ld›. Yap›lan otopsi sonucunda beyin, akci¤er ve kalp kesit-
lerinde özellikle vasküler yap›larda bölmesiz, dik aç› ile dallanan hifalar görüldü. Bu bulgularla hastaya post-
mortem zigomikoz tan›s› kondu.
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SUMMARY

An AIDS Case with Systemic Zygomycosis

Although zygomycosis is a rare opportunistic infection, it is one of the major causes of mortality and
morbidity in immunocompromised patients. A 50-year-old male patient was admitted with complaints of im-
paired consciousness, difficulty in speaking, headache, lethargy, diarrhea and weight loss. His history revealed
that  he had lived abroad and consumed alcohol regularly. The diagnosis of chronic alcoholism, AIDS and
central nervous system infection were made. The patient died on the seventh day of his hospitalization. His
autopsy revealed nonseptated hyphae with right-angled branching in cerebral, pulmonary and cardiac secti-
ons, particularly in vascular structures. In the light of these findings systemic zygomycosis was diagnosed.
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*3.Türkiye AIDS Kongresinde (4-6 Nisan 1997, Ankara) sunulmuştur.



AIDS’li hastalarda fırsatçı infeksiyonlara sık rast-
lanılmaktadır. Bunlar bakteriler, virüsler, mantarlar,
protozoonlar ve helmintler ile meydana gelmekte-
dir[1]. Zygomycetes’lerin neden olduğu zigomikoz
bağışıklık sistemi baskılanmış AIDS’li hastalarda na-
dir görülen bir infeksiyondur[2-4]. Bu yazıda Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde postmortem sistemik
zigomikoz tanısı alan AIDS’li bir olgu sunulmuştur.

OLGU SUNUSU

Elli yaşında erkek hasta, son bir kaç günde orta-
ya çıkan konuşma güçlüğü ve bilinç değişikliği nede-
niyle hastanemize kabul edildi. Öyküsünde yaklaşık
bir aydır halsizlik, başağrısı, ishal, öksürük, nefes
darlığı, balgam çıkarma yakınmaları ve üç ay içinde
8-9 kilo kaybı vardı. On yıl öncesine kadar 10 yıl sü-
reyle Almanya’da yaşamış olduğu, beş yıl cezaevin-
de kaldığı ve alkol bağımlısı olduğu öğrenildi.

Hastanın sistemik muayenesinde; genel durumu
kötü, bilinci kapalı ve kaşektik görünümdeydi. Kan
basıncı 100/80 mmHg, nabız 156/dk, ateş
38.7°C, solunum sayısı 52/dk bulundu. Dil ve mu-
kozalar kuru, ağız hijyeni kötüydü. Kalp sesleri rit-
mik ve taşikardikti. Solunumu hiperpneik olmakla
birlikte akciğer sesleri dinlemekle doğaldı. Sağ ingu-
inal bölgede 0.5x0.5 cm ölçülerinde iki adet mobil
lenf bezi ve sakrumda bası yarası vardı. Nörolojik
muayenede ense sertliği, sağda fasiyal asimetri, bila-
teral Babinski pozitifliği ve bilateral derin tendon ref-
lekslerinde artma saptandı. 

Laboratuvar incelemelerinde; hemoglobin 12.5
g/dL, beyaz küre 2.700/mm3, periferik yaymada
çomak %14, nötrofil %72, lenfosit %14, trombosit-
leri yeterli, kümeliydi. Eritrosit sedimentasyon hızı
65 mm/saat idi. Kan biyokimyasında; açlık kan şe-
keri 117 mg/dL, BUN 13 mg/dL, kreatinin 1.2
mg/dL, Na 144 mM/L, K 4.1 mM/L, Cl 107
mM/L, total bilirubin 0.6 mg/dL, direkt bilirubin
0.3 mg/dL, AST 13 U/L, ALT 14 U/L, ALP 42
U/L, total protein 6.2 g/dL ve albumin 2.6 g/dL
idi. 

Anti-HIV mikro-ELISA yöntemiyle pozitif bulun-
du. ELISA sonucu Western Blot testi ile doğrulandı.
Akciğer filminde sol hiler bölgede dolgunluk ve
elektrokardiyografide prekordiyal derivasyonlarda
ST-T değişimleri vardı.

Lomber ponksiyonda BOS basıncı artmıştı ve
ksantokromik görünümdeydi. Hücre sayısı 55/mm3

(%90 mononükleer, %10 nötrofil), şeker 73 mg/dL
(eş zamanlı kan şekeri 680 mg/dL), protein 210
mg/dL olarak saptandı. BOS yaymasının Gram,

Ehrlich-Ziehl-Neelsen ve çini mürekkebi yöntemleri
ile boyanmasında mikroorganizma gösterilemedi.
Mikro-ELISA ve Western Blot testleri ile BOS’ta da
anti-HIV testi pozitif bulundu. Bilgisayarlı beyin to-
mografisinde sol temporal, sol parietal posterior fos-
sada, dördüncü ventrikül çevresinde infarkt ile
uyumlu hipodens görünümler saptandı. 

Hasta kronik alkolizm, AIDS ve merkezi sinir sis-
temi infeksiyonu ön tanıları ile İnfeksiyon Hastalıkla-
rı Kliniği’ne yatırıldı. BOS bulguları ile tüberküloz
menenjit düşünülerek isoniazid, rifampisin, morfazi-
namid ve streptomisin başlandı. Tedavisinin yedinci
gününde kaybedilen olgunun Patoloji Anabilim Da-
lı’nda otopsisi yapıldı.

Otopside her üç boşluk usulüne uygun olarak
açıldı. Beyin hemisferlerinde iki tarafta da frontalden
oksipitale doğru uzanan solda 7x4.5x3 cm ölçülerin-
de sağda 2x1x1 cm ölçülerinde çevreden iyi sınırlı
yer yer solid, yer yer yumuşak kıvamlı kirli beyaz sa-
rı renkte lezyonun varlığı görüldü. Toraks açıldığında
sol akciğerin arka üst yarısı toraks duvarına yapışık-
tı. Her iki akciğerde yama tarzında konsolidasyon
mevcuttu. Akciğerlere seri kesitler yapıldığında bu
alanlardan pembe köpüklü sıvı sızdığı izlendi. Kalp
ve anadamarlar normal anatomik pozisyonunda idi.
Kalp usulüne uygun olarak açıldığında mitral kapak
ve korda tendinialarda kalınlaşma ve düzensiz bir gö-
rünümün varlığı dikkati çekti. Tüm organ ağırlıkları
aynı yaştaki ölü erkek organ ağırlıkları ile karşılaştı-
rıldığında dalağın 140 g daha ağır olduğu bulundu.

Mikroskopik olarak meninkslerde ödemli ve gev-
şek bağ doku içerisinde bir kısmının periferinde len-
fositik infiltrasyonun seçildiği konjesyone vasküler
yapıların varlığı görüldü. Serebrumda yoğun gliyal
hücrelerden oluşan astrositik sahalar ve bazı damar-
ları manşon tarzında saran yoğun lenfositik infiltras-
yon izlendi. Beyinde makroskopik olarak saptanan
lezyona ait kesitlerin Hematoxylin-Eosin ile boyan-
masında nekroz ve özellikle bu nekroze alandaki vas-
küler yapılarda daha fazla olmak üzere, damarların
lümenine yerleşmiş bölmesiz ve dikaçı ile düzensiz
dallanan hifalar görüldü (Resim 1,2). Bu hifalar spe-
sifik mantar boyalarından Periodic Acid-Schiff (PAS)
ve Periodic Acid+Silver Methenamine (PASM) boya-
ları ile boyadı. Boyanma sonucu duvarları daha be-
lirgin hale gelen hifalara bu mikroskobik bulgularla
zigomikoz tanısı verildi.

Akciğere ait kesitlerin bir kısmında alveol lümen-
lerinde parçalı lökositlerden zengin karışık tipte ilti-
hap hücrelerle infiltre olduğu ve bazı damar lümen-
lerinde aynı özelliklerdeki mantar hifalarının bulun-
duğu görüldü (Resim 3). 
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Kalbe ait kesitlerde epikardın lenfositlerle yer yer
infiltre olduğu ve miyokardda bazı alanlarda lenfosit
kümelerinin varlığı dikkati çekti. Bu alanlarda izole
miyozit nekrozları vardı. Mitral kapaktan hazırlanan
kesitlerin bazı sahalarında kümelenmiş zigomikoz hi-
faları, ayrıca mitral kapakta yama tarzında mono-
nükleer hücre infiltrasyonu saptandı (Resim 4).

TARTIŞMA

Zigomikoz hızlı gelişimi nedeni ile fulminan ve
sıklıkla fatal seyreden bir infeksiyondur. En sık rast-
lanılan Zigomisetler, Mucorales takımında bulunan
Rhizopus, Mucor ve Absidia’dır. Nadir olarak da
Cunninghamella, Apophysomyces, Mortierella ve
Saksenaea etken olarak görülmektedir[2-4]. Bu mik-
roorganizmalar doğada serbest olarak toz, toprak ve
çürümüş yiyeceklerde bulunurlar. İnfeksiyon genel-
likle sporların inhalasyonu ile kazanılır. İnsandan in-
sana bulaşma yoktur ve hemen her yaşta görülebilir.

Özellikle bağışıklık sisteminin baskılandığı malnütris-
yon, diabet, lösemi, lenfoma, yanık, böbrek yetmez-
liği, uzun süreli kortikosteroid, antibiyotik ve sitotok-
sik tedavi alımı gibi durumlar bu hastalık için en bü-
yük risk grubunu oluşturmaktadır[2-5].

HIV ile infekte hastalarda bağışıklık sistemi bas-
kılanmakta ve birçok fırsatçı mantar infeksiyonuna
rastlanılmaktadır[1]. Literatürde zigomikozun AIDS’e
eşlik ettiği 15 hasta bildirilmektedir[4,6-14]. AIDS’de
lenfopeni, T-hücre fonksiyonlarında azalma ve bo-
zulma, poliklonal B hücre aktivasyonu, monosit ve
makrofaj fonksiyonlarındaki bozukluk gibi bağışıklık
sisteminde önemli değişiklikler görülmektedir. T-
hücre fonksiyonunun azalması ile fırsatçı infeksiyon-
lara karşı duyarlılık artar. Bu fırsatçı infeksiyonlar
özellikle hastalığın son dönemlerinde görülmekte-
dir[1]. AIDS’li hastalarda kullanılan antiretroviral te-
davi ve sekonder infeksiyonlara karşı kullanılan teda-
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Resim 1. Beyin kesitinde  damar lümeni içerisindeki
zygomycetes hifaları (X200, Hematoxylin-Eosin)

Resim 3. Akciğer kesitinde damar lümeni içerisindeki
zygomycetes hifaları (X50, Hematoxylin-Eosin)

Resim 4. Mitral kapakta geniş sahalarda kümelenmiş
zygomycetes hifaları (X50, Hematoxylin-Eosin)

Resim 2. Beyin kesitinde  damar lümeni içerisindeki
zygomycetes hifaları (X200, Hematoxylin-Eosin)



viler ile kemik iliği depresyonu gelişmektedir[15]. Ay-
rıca bu hastalarda görülen sekonder infeksiyonlara
karşı kullanılan etkin ve uzun süreli tedaviler sonucu
yaşam süresinin uzaması ile fırsatçı mantar infeksi-
yonlarının görülme sıklığı artmaktadır[15]. Zigomiset-
lere karşı savunmada en önemli rolü nötrofillerin oy-
nadığı ileri sürülmektedir[4]. 

Zigomikoz AIDS’li hastalarda diğer fırsatçı man-
tar infeksiyonlarına göre daha nadir görülmekte-
dir[4]. Mukormikozisli hastaların büyük bir kısmı bak-
teriyel, viral veya başka bir fungal infeksiyona sahip-
tir[16]. Literatürde tespit edilen zigomikozlu HIV ile
infekte 15 kişiden dokuzu intravenöz ilaç bağımlısı,
ikisi homoseksüel olup sunulan vaka ise kronik alkol
kullanıcısıdır. İntravenöz ilaç bağımlılığının serebral
zigomikoz için bir risk faktörü olduğunu bildiren ya-
yınlar bulunmaktadır[4]. Zigomikozun dissemine for-
mu seyrek görülmekte olup bildirilen vakalarda risk
faktörü olarak lösemi veya lenfoma bulunmakta-
dır[16,17].

Zigomikozun klinik şekilleri; en sık rinoserebral
şekil olmak üzere, akciğer, mide-barsak, deri zigomi-
kozu ve yaygın zigomikozdur[2,3]. Zigomisetlerin ge-
lişimi ve damar invazyonları çok hızlıdır[3]. Zigomi-
kozdaki en temel bulgu septik trombozdur. Trombüs
miçeller, fibrin ve lökositlerden oluşup dokuda nek-
roza neden olur. Klinik bulgular tutulan organa göre
değişir[2,3,5].

Akciğer zigomikozu hava yollarında üreyen man-
tarların bronşların çeperine girmesi ve hilus dokusu-
na geçmesi ile ortaya çıkar[2]. Bundan sonra vaskü-
ler invazyon, tromboz ve nekroz gelişir. Olgumuzda
da zigomiset hifaları vasküler yapıları doldurmaktay-
dı. Akciğer zigomikozu göğüste şiddetli ağrı, öksü-
rük, kanlı balgam çıkarma gibi belirtilerle ani başla-
yabildiği gibi sessiz de gelişebilir. Ateş, lökositoz gö-
rülebilir[2,16]. Hastamızda öksürük, nefes darlığı, az
miktarda balgam çıkarma yakınmaları vardı. Akciğer
zigomikozunun radyolojisinde en yaygın görünüm
yama tazında homojen olmayan bir infiltrat, konso-
lidasyon, kavite oluşumu ve nadiren plevral effüz-
yondur. Ayrıca normal radyolojik bulgular, akciğer
apsesi, plevral sıvı, subakut veya kronik pnömoni
görülebilir ve olgular hızla fatal pnömoniye iler-
ler[16,18]. Bildirilen olguda akciğer grafisinde sol hiler
dolgunluk dışında başka bir patolojiye rastlanılma-
mıştır. Bronkopnömoni tablosu sadece patolojik bul-
gudur. Akciğer zigomikozu kan yolu ile yayılma eği-
liminde olup en sık yayıldığı organ beyindir. Metas-
tatik beyin zigomikozu rinoserebral zigomikozdan
ayrı bir infeksiyon şekli olup apse ve infarkt alanları
ile karakterizedir. 

Merkezi sinir sistemi zigomikozunda yüz sinüsle-
rinin tutulumu sık olup misetler beyine komşuluk,
damarlar ve perinöral lenfatiklerle gitmektedir. Zigo-
mikozun nazal mukoza, damak, sinüsler, orbita, yüz
ve beyinin tutulduğu rinoserebral formu bulunmakta-
dır[11,13,16]. Nörolojik tutulum açısından hastamızda
böyle bir bulgu görülmemiştir. Vakanın beyine ait ke-
sitlerinin histopatolojik incelemesinde yaygın nekroz
ve özellikle nekroze sahalardaki damarların lümenle-
rinde zigomisetlere ait hifalar görüldü. Santral sinir
sisteminin zigomikozunda orbita infeksiyonu belirti-
leri ile birlikte meningoensefalit belirtilerinin bulun-
ması bu hastalık için özgüldür. İnfeksiyon hızla ilerler
ve hastalar genellikle kısa sürede kaybedilirler[2]. Bu
hastalarda BOS değerleri normal olabileceği gibi ba-
sınç ve protein içeriğinde hafif bir artışla birlikte, ha-
fif bir pleositoz da bulunabilir[16]. Sunulan olguda pa-
tolojik BOS bulgularına ek olarak AIDS’de en sık ve
en önemli nörosellüler reaksiyon olan gliyozis tespit
edilmiştir[19]. Zigomikozun kardiyak tutulumunda
mitral kapakta trombüs, miyokard ve endokardın hi-
falarla invazyonu, septik infarkt ve koroner arterler-
de mikotik trombüsler görülmektedir[5,16]. Olgumuz-
da mitral kapakta hifaların oluşturduğu kümeler,
pankardit ve yer yer miyozit nekrozu bulunmakta idi.

Zigomikozun hızlı tanısı doku veya sıvılardan
%10-20’lik potasyum hidroksit veya PAS boyası kul-
lanılarak hazırlanılan preperatlarla konulur. Dokuda
zigomisetlerin görünümü tipiktir. Dört-20 µm uzun-
luğunda, dik açılı, düzensiz dallanmalar gösteren,
septasız, ince duvarlı hifalar şeklinde izlenir. Bazen
distorsiyona bağlı olarak katlantı ve buruşmalar sep-
ta imajı verebilir. Hifalar eosin ile soluk boyanır. Su-
nulan olguda zigomikoz tanısı PAS ve PASM histo-
kimyasal boyalarındaki hifaların tipik görünümü üze-
rine konulmuştur. Zigomikoz sabouraoud agarda
üretilebilir. Agarda üretim sonrası hifaların mikros-
kopik özelliklerine göre tiplendirme yapılır[3-5,16].

Zigomikoz nadir görülen bir infeksiyon olması
nedeniyle genellikle ayırıcı tanıda düşünülmemekte-
dir. Tanıda geç kalınması damar invazyonunun çok
hızlı olduğu bu tabloda infeksiyonun yaygın bir tutu-
lum göstermesine zemin hazırlamaktadır. Tedavide
başarı infeksiyonun erken tanınmasına, nekroze do-
kunun debridman veya eksizyon ile çıkarılarak has-
talığın kontrol altına alınmasına ve amfoterisin B ile
sistemik antifungal kemoterapi verilmesine bağlıdır.
Bu fırsatçı infeksiyonun erken tanınması ve hızlı kli-
nik yaklaşım prognozu olumlu yönde etkilemekte-
dir[17].
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Sonuç olarak AIDS ve diğer nedenlere bağlı im-
mün yetmezlikli olgularda fırsatçı infeksiyon nedeni
olarak zigomikoz da düşünülmeli ve uygun ayırıcı ta-
nı yapılmalıdır.

Teşekkür: Tanımızı mikroskopik olarak doğru-
layan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyolo-
ji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Emel
Tümbay’a teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR 
1. Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Robbins Pathologic

Basis of Disease. Fifth edition, Philadelphia: WB. Saun-
ders Company, 1994.  

2. Unat EK, Yücel A. Tıp mikolojisi, Zigomisetler ve Para-
zitlikleri. Editörler: Unat EK, Yücel A, Altaş K, Samastı
M. Unat’ın Tıp Parazitolojisi. İnsanın Ökaryonlu Parazit-
likleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıklar. Dördüncü baskı, İs-
tanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi 1991:852-7. 

3. Roberts GD. Laboratory methods in basic mycology. In:
Baron EJ, Finegold SM (eds). Diagnostic Microbiology.
Eighth edition, ST. Louis: The CV. Mosby Company,
1990:681-775.

4. Sanchez MR, Ponge-Wilson I, Moy JA, Rosenthal S.
Zygomycosis and HIV infection. J Am Acad Dermatol
1994;30:904-8.

5. Virmani R, Connor DH, Mcallister HA. Cardiac mu-
cormycosis. J Clin Pathol 1982;78:42-7.

6. Smith AG, Bustamante CI, Gilmor GD. Zygomycosis
(absidiomycosis) in an AIDS patient. Mycopathologia
1989;105:7-10.

7. Mostaza JM, Barbado FJ, Fernandez-Martin J, Pena-Ya-
nez J, Vazquez-Rodriquez JJ. Cutaneoarticular mu-
cormycosis due to Cunninghamella bertholletiae in a
patient with AIDS. Rev Infect Dis 1989;11:316-8. 

8. Torres-Rodriquez JM, Lowinger M, Corominas JM, Mad-
renys N, Saballs P. Renal infection due to Absidia
corymbifera in an AIDS patient. Mycoses 1993;36:
255-8.

9. Hopwood V, Hicks DA, Thomas S, Evans EG. Primary
cutaneous zygomycosis due to Absidia corymbifera in a
patient with AIDS. J Med Vet Mycol 1992;30:399-402.

10. Vesa J, Bielsa O, Arango O, Llado C, Gelabert A. Mas-
sive renal infarction due to mucormycosis in an AIDS pa-
tient. Infection 1992;20:234-6.

11. Blatt SP, Lucey DR, DeHoff D, Zellmer RB. Rhinocereb-
ral zygomycosis in a patints with AIDS. J Infect Dis
1991;164:215-6.

12. Santos J, Espigado P, Romero C, Andreu J, Rivero A,
Pineda JA. Isolated renal mucor mycosis in two AIDS
patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis1994;13:430-2.

13. Cuadrado LM, Guerrero A, Garcia Asenjo JA, Martin F,
Palau E, Garcia Urra D. Cerebral mucormycosis in two
cases of acquired immunodeficiency syndrom. Arch Ne-
urol 1988;45:109-11.

14. Pintado V, Valencia E, Lopez-Dupla JM, Lavilla P, Gon-
zalez A, Gil A. Infection by mucorales fungi. Infeccion
por hongos mucorales 1991;9:484-7.

15. Klatt EC, Nichols L, Noguchi TT. Evolving trends reve-
aled by autopsies of patients with the Acquired Immuno-
deficiency Syndrome. Arch Pathol Lab Med 1994;118:
884-90. 

16. Lehrer RI, Howard DH, Sypherd PS, Edwards JE, Segal
GP, Winston DJ. Mucormycosis. Ann Intern Med
1980;93:93-108.

17. Dam Janov I, Linder J. Anderson’s Pathology. In: Chan-
derler FW, Watts JC (eds). Fungal Diseases. Tenth editi-
on, ST Louis: Mosby Company, 1996:951-85.

18. Rubin SA, Chaljub G, Winer -Muram HT, Flicker S. Pul-
monary zygomycosis: a radiographic and clinical spect-
rum. J Thorac Imaging 1992;7:85-90.

19. Cunha A, Jefferson JJ, Tyor WR, Glass JD, Jannotta
FS, Vitkovic L. Gliosis in human brain: relationship to si-
ze but not other properties of astrocytes. Brain Res
1993;600:161-5.

Yazışma Adresi:

Dr. Rafiye ÇETİNKAYA

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Patoloji Anabilim Dalı

38039 KAYSERİ

Makalenin Geliş Tarihi: 25.04.1997 Kabul Tarihi: 23.09.1997

Flora 1998;3(1):61-65 65

Sistemik Zigomikozlu 
Bir AIDS Olgusu

Çetinkaya R, Aygen B, 
Soyuer I, Balkanlı S, Sehmen E.


