
İdrarda kandida izolasyonu klinik önemi açısından
tartışılması gereken bir laboratuvar sonucudur.

Çünkü; kandidüri kontaminasyon veya kolonizasyon
gibi genellikle tedavisi gerekmiyen bir bulgu olabile-
ceği gibi üriner sistem infeksiyonu ya da tedavisi ya-
şamsal önem taşıyan dissemine bir infeksiyonun tek
bulgusu olabilir. Hangi antifungal ilacın kullanılacağı
izole edilen kandida türüne ve hastalığın klinik öne-
mine göre değişir. Hastaların dikkatle irdelenmeden,
kolay uygulanabilen oral azol bileşikleri ile tedavi
edilmesi ise antifungal ilaçlara direnç gelişimine ve
dirençli türlerin seleksiyonuna yol açabilir. 

EPİDEMİYOLOJİ

Kandidüri normal popülasyonda nadiren sapta-
nan bir durumdur. Antibiyotik alan, diyabetli veya
üriner sistem anomalisi olan hastalarda sık görülür.
Özellikle üretral kateteri olan hastalarda nozokomi-
yal kandidüri sıklığı giderek artmaktadır. Rivett ve ar-
kadaşları, laboratuvara gelen idrar örneklerinde ma-
ya izolasyonunu %2 olarak saptamışlardır. Aynı ça-
lışmada, idrar kültürlerinde izole edilen etkenlerin
%8’ini mayaların oluşturduğu belirtilmektedir. En sık
izolasyon lösemi ve kemik iliği transplantasyon üni-
telerinde elde edilmiştir[1].

RİSK FAKTÖRLERİ

Diabetes Mellitus

Diyabetli hastalarda glikozüri üriner sistemde
kandida kolonizasyonunu arttıran önemli bir faktör-

dür. Özellikle kadınlarda vulvovestibüler bölgede
kandida kolonizasyonu sık görülür. Diyabetli hasta-
larda nörojenik mesane nedeniyle staz ve fagositik
aktivitenin yetersizliği fungal invazyonu sağlayan
önemli risk faktörleridir[2].

Antibiyotik Kullanımı

Antibiyotik kullanımı bağırsak, genital sistem ve
üretra ağzındaki mevcut endojen florayı baskılayarak
kandida kolonizasyonuna yol açar. Hastalarda genel-
likle aynı risk faktörüne bağlı olarak bakteriüri görü-
lür. Hastanede kalma süresi kandidüri gelişimi ile ya-
kından ilişkilidir[2]. 

Üriner Sistem Kateterleri

Kolonize olan mikroorganizmaların üriner siste-
me girişini kolaylaştırırlar. Kateter kullanım süresi ve
kandidüri sıklığı yakından ilişkilidir. Kandidürili hasta-
ların %80’inden fazlasında kateter kullanımı risk fak-
törü olarak saptanmıştır[2].

Diğer Risk Faktörleri

İleri yaş, hastanın kadın olması, gebelik, renal
yetmezlik, genitoüriner anomalilere bağlı olarak id-
rar çıkışının bozulması, immünsüpresif tedavi, rad-
yasyon tedavisi, vasküler kateter kullanımı, genito-
üriner tüberküloz diğer risk faktörleridir[2].

Asemptomatik ve minimal semptomlu 861 kan-
didürili hastada yapılan bir çalışmada hastaların
%39’unda diyabet, %37.3’ünde üriner sistem ano-
malileri ve %22.2’sinde malignensi saptanmıştır.
Hastaların %90’ı antibiyotik tedavisi almakta olup
%83’ünde üriner kateter olduğu bildirilmektedir.
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Hiçbir risk faktörü saptanmayan hasta grubu %10.9
olarak belirlenmiştir[3].

MİKROBİYOLOJİ

Kandidürili hastalarda en sık izole edilen tür Can-
dida albicans’tır. Kandidüri epidemiyolojisini araştı-
ran bir çalışmada, C. albicans %51.8 oranında izo-
le edilmiştir. Aynı çalışmada, Candida glabrata
%15.6, Candida tropicalis %7.9, Candida parap-
silosis %4.1 ve Candida krusei %1 oranında sap-
tanmıştır[3]. Jacobs ve arkadaşları, C. albicans’ın ka-
teterli hastalarda en sık izole edildiğini, C. tropicalis
ve C. glabrata’nın daha çok kateterli olmayan has-
talardan elde edildiğini belirtmektedir[4]. Retrospektif
ve prospektif pekçok araştırmada, C. albicans en
sık saptanan patojen olmakla birlikte, nonalbicans
Candida türlerinin idrar örneklerinde diğer örnekle-
re göre (orofarenks ve vagina) daha sık saptandığı
vurgulanmaktadır[2]. İdrarın bu türlerin üremesi için
uygun kompozisyon ve pH’ya sahip olduğu düşünül-
mektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da idrar
örneklerinde en sık izole edilen kandida türü C. al-
bicans olarak saptanmıştır[5,6].

PATOGENEZ

Kandidüri asendan yolla ortaya çıkan bir infeksi-
yonun ya da kandideminin bir bulgusu olabilir.

Asendan İnfeksiyon

En sık bu yolla infeksiyon gelişir. Kadınlarda üret-
ranın kısa olması nedeniyle, vulvovestibüler bölgede
kolonize olan Candida türleri daha kolay mesaneye
ulaşır. Üretral kateterler asendan infeksiyon olasılığı-
nı arttırır. Vezikoüretral reflü veya idrar akımında bir
tıkanıklık durumunda infeksiyon üst üriner sisteme
ulaşır[2]. Akut kandida piyelonefriti nadiren kandide-
miye yol açar. Üriner sistem kökenli 26 kandidemi
olgusunda %88 üriner sistem anomalisi, %73 üriner
sistemde obstrüksiyon saptanmıştır. Bu veriler ışığın-
da piyelonefrite bağlı kandideminin de risk faktörle-
ri varlığında gelişebileceği söylenebilir[7].

Kandida spor ve hifleri, epitel ve inflamatuvar
hücrelerden oluşan fungus topu ve papiller nekroz
asendan veya desendan infeksiyon sonucu gelişebi-
len komplikasyonlardır.

Hematojen İnfeksiyon

Kandidemili hastalarda böbrek tropizması nede-
niyle renal tutulum %90’ın üzerinde saptanmaktadır.
Bazen renal infeksiyon kısa süreli bir kan yayımı so-
nucu gelişebilir. Bu durumda kan kültürleri genellikle
negatif bulunur[2].

KANDİDÜRİLİ HASTALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kandidüri laboratuvar sonucu alınan hastaların kli-
nik yorumunda kontaminasyon, kolonizasyon, sistit,
piyelonefrit ve dissemine infeksiyon sonucu gelişen
renal kandidiazın tanımlanması gerekir[8].

Kontaminasyon

Perineal, vulvovestibüler bölgede kolonize olan
veya vulvovaginit, balanit gibi bir genital infeksiyon-
dan köken alan idrar kontaminasyonu kandidürinin
sık görülen bir nedenidir. Kateterli hastalarda, örnek
alımı sırasında da kontaminasyon gelişebilir. Az sayı-
da maya hücresi kolayca çoğalabileceğinden, koloni
sayımı ile kontaminasyon ve kolonizasyon ayırt edi-
lemez. Tekrarlanan temiz idrar örneğinde üreme ol-
maması ile kontaminasyon kararı verilebilir[8].

Kolonizasyon

İdrarın kandida türleri ile kolonizasyonu veya
asemptomatik kandidüri, tanımlanması gereken di-
ğer bir konudur. Sağlıklı kişilerde nadir görülür. Di-
yabetik hastalarda, gebelerde, yaşlılarda, geniş
spektrumlu antibiyotik kullananlarda, mesane kate-
teri olan hastalarda, üriner sistem anomalileri ve
obstrüksiyonlarında kolonizasyon olasılığı artar.
Kandida hücreleri kateterler dışında stentler ve nef-
rostomi tüpleri gibi başka yabancı cisimler üzerinde
kolonize olabilirler. Hastalarda üriner sistem infeksi-
yonu veya sistemik infeksiyon semptom ve bulguları
yoktur. Lökositoz, piyüri gibi infeksiyon düşündüren
laboratuvar bulguları saptanmaz. Bazen de katetere
bağlı veya bakteriüriye bağlı piyüri yanıltıcı olabilir.
Kolonizasyon ve infeksiyon ayrımında koloni sayısı-
nın önemi tartışmalıdır. Renal kandidiazda düşük ko-
loni sayısı gösteren (< 103/mL koloni) üreme sapta-
nabilir. İdrar sedimentinde pseudohif saptanması da
infeksiyon problemini çözememektedir[8]. Piyüri ve
koloni sayımının özgüllüğü düşük olduğundan, her
hasta klinik olarak ayrıntılı değerlendirilerek karar
verilmelidir. Kolonizasyon kararı için risk faktörleri
olan bir hastada klinik ve laboratuvar bulgularının ol-
maması esas alınır.

Asemptomatik kandidüri genellikle iyi seyirli olup
spontan olarak ortadan kalkabilir. Risk faktörleri ara-
sında özellikle üriner sistem anomali ve obstrüksi-
yonları, üriner sistem kandidiazı ve kandidemiye yol
açabilmesi nedeniyle önemlidir[2].

Üriner Sistem Kandida İnfeksiyonları

Kandida sistiti: Kolonizasyon için belirtilen
risk faktörlerinin yanısıra dizüri, pollaküri, idrar sıkış-
ması gibi yakınmalar mevcuttur. Fizik muayenede
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suprapubik hassasiyet saptanabilir. Hematüri ve lö-
kositoz bulunabilir. Kandida sistiti kateterli veya ka-
tetersiz hastalarda çok nadir görülür. Bu durum me-
sanenin kandida invazyonuna dirençli olması ile
açıklanmaktadır. Sistoskopi, fungal top şüphesinde
önerilmektedir. Mesane mukozasında inflamasyon,
hiperemi ve beyaz plaklar kandida sistitinin başlıca
sistoskopik bulgularıdır. Amfizematöz sistit ve pros-
tat apsesi nadir komplikasyonlar olarak görülebi-
lir[2,8].

Kandida piyelonefriti: Kandida piyelonefriti
genellikle asendan yolla, daha az oranda da dissemi-
ne infeksiyon sonucu gelişmektedir. 

Risk faktörleri olan kandidürili bir hastada ateş,
bulantı, kusma, yan ağrısı yakınmaları ve kostover-
tebral açı hassasiyeti gibi bulgularla piyelonefrit dü-
şünülür. Genellikle lökositoz ve piyüri mevcuttur.
Yaşlı ve düşkün hastalarda piyelonefrit bulguları ol-
mayabilir. Bu hastalarda böbrek fonksiyonlarında
bozulma ve genel durum bozukluğu ipucu olabilir.
Kandida piyelonefritinde piyonefroz, fokal apse ge-
lişimi ve fungal top komplikasyonları saptanır. Fun-
gal top obstrüksiyona ve oligüriye yol açabilir. Böyle
hastalarda intravenöz pyelografi (IVP), bilgisayarlı
tomografi ve ultrasonografi gibi görüntüleme yön-
temleri ile toplayıcı kanallarda dolma defekti dikkati
çeker. Kandida piyelonefriti, renal papil nekrozuna
ve nadiren kandidemiye yol açabilir[2].

İdrar kültüründe koloni sayısı infeksiyonun ana-
tomik yerleşimini göstermemektedir. Kandida hifle-
rini içeren granüler silindirler renal parankim infek-
siyonunu işaret edebileceğinden değerlidir[2].

Renal kandidiaz: Dissemine kandidiazlı hasta-
ların %80-90’ında fungemiye bağlı renal komplikas-
yon gelişir. Hastalarda yüksek ateş, hemodinamik
bozukluklar ve renal yetmezlik gelişir. Bu hastaların
yaklaşık yarısının kan kültürlerinde etken saptan-
maz. Kandidüri çok önemli ve tek bulgu olabilir. Re-
nal kandidiaz için risk faktörleri, hematolojik malig-
nensi, transplantasyon, operasyon, vasküler kateter
kullanımı, immünsüpresif tedavi, geniş spektrumlu
antibiyotik kullanımı ve malnütrisyondur. Ayrıca dü-
şük doğum ağırlığı da bebekler için önemli bir risk
faktörüdür[2]. 

Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine karşın
ateşin düşmemesi, nodüler cilt lezyonları ve kandida
retiniti tanı için çok değerli bulgulardır. Hastaların
çoğunda kandidüriye, üriner sistem semptomları eş-
lik etmemektedir.

TEDAVİ

Kandidürili hastaların epidemiyoloji, tedavi ve
prognozunu araştıran bir çalışmada tedavi verilme-

yen 155 hastanın %75.5’inde kandidüri kaybolmuş-
tur. Sadece kateteri çıkarılan 116 hastanın
%35.3’ünde eradikasyon sağlanmıştır. Bu çalışmada,
kandidemi gelişme oranı %1.3 olarak saptanmıştır[3].
Sobel ve arkadaşları, kateterin çıkarılması ile %40,
kateter değiştirilerek %20 eliminasyon elde edildiğini
bildirmektedirler. Aynı çalışmada, flukonazol tedavisi
verilen hastalarda plaseboya göre anlamlı bir sonuç
(%50, %29) elde edilmesine karşın, 2 hafta sonra alı-
nan kültürlerde her 2 grupta kandidüri oranının ben-
zer olduğu (%68, %65) bildirilmektedir[9].

Kandidemi olasılığının düşüklüğü ve tedavi edi-
lenlerde kandidüri eradikasyonunun kalıcı olmaması
gibi nedenlerle asemptomatik kandidüride risk fak-
törlerinin düzeltilmesi yeterli olmakta, antifungal te-
davi önerilmemektedir[10]. Risk faktörleri devam
eden (nötropeni, düşük doğum ağırlıklı bebek, renal
transplantasyon hastaları ve ürolojik girişim), üriner
sistem anomalisi ve obstrüksiyonu olan hastalarda
antifungal tedavi verilmelidir[11,12].

Kandida sistitinde kateter çıkarılmalı veya değiş-
tirilmeli, predispozan durumlar tedavi edilmelidir. Bu
hastalara sistemik antifungal verilmesi önerilmekte-
dir[10].

Kandida piyelonefritinde risk faktörlerinin düzel-
tilmesi ve sistemik antifungal tedavi esastır. Renal
apse geliştiğinde uygun drenaj gerekebilir. Fungal
top obstrüksiyona yol açabileceğinden cerrahi giri-
şimle tedavi edilir[2]. 

Sistemik kandidiaz bulguları olan hastalarda ise
üriner sistem semptomları olmasa bile uzun süreli
antifungal tedavi uygulanmalıdır[2,11,12]. Kandidüri
tedavi endikasyonları Tablo 1, klinik değerlendirme
ve tedavi akış şeması Şekil 1, antifungal tedavi se-
çimleri Tablo 2’de özetlenmiştir.

Antifungal Tedavi

1. Amfoterisin B

a. Lokal uygulama: Mesanenin amfoterisin B
solüsyonu ile yıkanması (amfoterisin B irrigasyonu),
oral azol bileşiklerinin etkinliği gösterilmeden önce
sık kullanılan bir tedavi yöntemi idi[13]. Amfoterisin
B (50 mg/L)’nin steril su içinde, 3 yollu bir mesane
kateteri ile 40 mL/saat gidecek şekilde devamlı in-
füzyonu önerilmektedir. Beş-yedi günlük bir tedavi
süresi yeterlidir[14]. Bu uygulama mesane kateteri
olan sistitli hastalara, flukonazole dirençli kandida
suşları için önerilebilir. Tedaviye karşın kandidürinin
devam etmesi, piyelonefrit veya dissemine kandidi-
azı göstermesi bakımından değerlidir[11].
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b. Sistemik tedavi: Sistemik kandidiaz veya
renal kandidiaz bulguları olan kandidürili hastalarda,
flukonazol ile elde edilen başarılı tedavi sonuçların-
dan evvel sistemik amfoterisin B önerilmekte idi.

Günümüzde flukonazole dirençli nonalbicans Candi-
da türleri için tercih edilmektedir. Tek doz (15 mg
veya 0.3-1 mg/kg) amfoterisin B ile idrarda 14 gün
kadar yeterli ilaç düzeyi sağlanabildiğinden, kandida
sistitinde tek doz kullanım önerilmektedir[2,10]. An-
cak piyelonefrit ve sistemik kandidiazda uzun süreli
(2-6 hafta) tedavi yapılmalıdır[2]. Daha az toksik lipo-
zomal amfoterisin B ile kandidüri tedavisine ilişkin
yeterli veri yoktur. Bu preparatların renal düzeyinin
klasik amfoterisin B’ye göre daha düşük olması kuş-
ku uyandırmaktadır. Renal yetmezliği olan 4 kişilik
küçük bir hasta grubunda lipozomal amfoterisin B ile
toplam 321-821 mg dozlarda, 7-17 gün süreli bir
tedavi ile kandidürinin eradike edildiği bildirilmekte-
dir. Hastalardan birinde kandidürinin tekrarladığı ve
yeniden tedavi gerektiği belirtilmektedir[10].

2. Azol bileşikleri

Flukonazol, C. albicans suşlarına düşük MIC dü-
zeylerinde etkili olması, yüksek oral biyoyararlanımı
(> %80), yüksek idrar konsantrasyonları ve az toksik
olması nedeniyle kandidüri tedavisinde ideal bir ilaç-
tır[15]. Yaşlı hastalarda yapılan bir çalışmada, fluko-
nazolle %73 eradikasyon elde edilmiştir. Aynı çalış-
mada, amfoterisin B ile mesane irrigasyonu ile kan-
didüri %96 elimine edilmiştir. Ancak bu çalışmanın
en önemli sonucu flukonazolle tedavi edilen grupta
mortalite oranının anlamlı olarak daha düşük bulun-
masıdır (flukonazolle %22, amfoterisin B irrigasyonu
ile %41)[4]. Bu da sistemik flukonazol tedavisini des-
tekleyen bir sonuçtur. Flukonazol tedavisinde en
önemli sorun özellikle C. albicans dışındaki türlerde
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Tablo 2. Kandidürili hastalarda antifungal tedavi[2]

Hastalık şekli Seçim 1 Seçim 2

• Asemptomatik kandidüri Risk faktörleri düzeltilir Flukonazol oral, 7-14 gün (özel durumlarda)

• Kandida sistiti Flukonazol 200 mg/gün oral,  Amfoterisin B 

7-14 gün Mesane yıkama (50 mg/L) 5 gün 

0.3 mg/kg, IV, tek doz

Flusitozin 25 mg/kg/gün oral, 7-14 gün

• Piyelonefrit Cerrahi drenaj +

Flukonazol 6 mg/kg/gün IV, 2-6 hafta

Amfoterisin B 

> 0.6 mg/kg/gün IV, 2-6 hafta

• Renal kandidiaz Flukonazol 6 mg/kg/gün IV, 2-6 hafta,

(hematojen) Amfoterisin B 

> 0.6 mg/kg/gün IV, 2-6 hafta

Tablo 1. Kandidürili hastalarda tedavi yaklaşımı*

• Hangi durumda tedavi gerekmez?

Asemptomatik kandidüri

• Hangi durumda tedavi gerekir?

Dissemine kandidiazlı asemptomatik kandidüri

Semptomlu hasta

Nötropenik hasta

Renal transplant

Ürolojik girişim yapılacaksa

Düşük doğum ağırlıklı bebek

• Tedavi süresi ne olmalıdır?

Klinik tabloya göre değişir, kısa olmamalıdır 
(7 gün-6 hafta)

• Önerilen tedaviler

Yabancı cisim çıkarılır (kateter, dren vb.)

Kateter değiştirilir

Sistemik tedavi (flukonazol, amfoterisin B)

Lokal tedavi (sadece alt üriner sistem infeksiyo-
nunda amfoterisin B ile mesanenin yıkanması) 

• Tedaviye karşın kandidüri relapsı

Katetere bağlı olabilir

Üriner obstrüksiyon düşünülmelidir

* Literatür 11 ve 12’den adapte edilmiştir.



görülebilen direnç (C. krusei’de doğal direnç, C.
glabrata’da kazanılmış direnç)’tir. C. tropicalis gibi
diğer türlerde flukonazole artan MIC düzeyi saptan-
maktadır[12].

İtrakonazol başka bir azol türevi olup flukonazo-
le dirençli kandida türleri için uygun olabilir ancak
oral biyoyararlanımı düşük olan bu ilacın, idrar kon-
santrasyonları yetersizdir (< %1)[15].
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Perkütan nefrostomi veya üretral stent 

konulur

Taş ve fungus topu cerrahi olarak çıkarılır

Antifungal tedavi düşünülür

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Dissemine kandidiaz klinik ve
laboratuvar bulguları var mı?

Üst üriner sistem anomalisi var mı?
Nefrolitiaz
Fungus topu

İzlenir

Şekil 1. Kandidürili hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi akış şeması[12].

Kandida türü belirlenir

Sistemik antifungal başlanır

Amfoterisin B

Flukonazol

± Flusitozin

Aşağıdaki durumlardan
herhangi biri var mı?

Renal transplant
Nötropeni
İmmünsüpresyon
Yaşamı tehdit eden hastalık

Üriner sistem obstrüksiyonu
klinik ve laboratuvar kanıtı var mı?

Üriner kateteri var mı?

Sistemik kandidiaz bulguları değerlendirilir

Üriner obstrüksiyon (USG veya BT)

Antifungal tedavi düşünülür

Persistan kandidüri veya
semptomlu üriner sistem
infeksiyonu var mı?

Kateter çıkarılır veya değiştirilir
Antibakteriyel tedavi düzenlenir
(kesilmesi, azaltılması)



3. Flusitozin

Kemik iliği, gastrointestinal sistem toksisitesi ve sık
döküntüye yol açabilmesi nedeniyle nadiren, sadece
dirençli kandida sistitlerinde tercih edilebilir[2,11]. C.
albicans, %25 flusitozine dirençli olabilir[10].

SONUÇ

Kandidüri, tanı ve tedavi konusunda pekçok yan-
lışın yapıldığı önemli bir sorundur. Hekimlerin çoğu,
idrar kültürlerinde kandida üremesi durumunda, he-
men antifungal tedaviye başlamaktadır. Antibiyotik-
lerin kesilmesi, kateter çıkarma veya değiştirme, risk
faktörlerinin araştırılması ve tedavisi gibi uygulama-
lar yapılmamaktadır. İdrar kültüründe kandida üre-
mesine klinisyenlerin yaklaşımını araştıran retros-
pektif bir çalışmada, invaziv bir hastalık araştırılma-
dan, tek bir kültür sonucu ile olguların %60.2’sinde
antifungal tedaviye başlandığı saptanmıştır. Yoğun
bakım hastalarında bu oran daha yüksek bulunmuş-
tur (%76.6). Bu araştırma sonucunda hekimlerin
kandidüri tanı ve tedavisi için geliştirilmiş rehberleri
izlemediği görülmüştür[16].

Kandidüri sorununun çözümünde, hekimlerin
mevcut alışkanlıklarının değiştirilmesi, tanı ve tedavi
rehberlerine uyumun sağlanması ana hedef olmalıdır.
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