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ÖZET

Kandidemiler son y›llarda yatan hastalarda giderek artan bir mortalite ve morbidite sebebi olarak dikkat
çekmektedir. Bu çal›flmada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 01 Mart 2002-01 Mart 2003 tarihleri aras›n-
da prospektif olarak kandidemi geliflen olgular irdelendi ve kandidemi geliflen olgularda mortalite ile iliflkili risk
faktörleri araflt›r›ld›. Bir y›ll›k süre içerisinde kandidemi tespit edilen 35 hasta çal›flmaya al›nd›. Literatürde kan-
didemi için risk faktörü olarak saptanm›fl olan de¤iflkenlerden santral kateter varl›¤› %86, multipl genifl spekt-
rumlu antibiyotik kullan›m› %82, üriner kateter varl›¤› %71, parenteral beslenme uygulanmas› %60 oran›nda
hastalarda mevcuttu. En s›k izole edilen etken Candida albicans’t›. Mortalite oran› %57 olarak belirlendi. Tek
de¤iflkenli (univariate) analiz sonucunda yo¤un bak›m ünitesinde yat›fl (p= 0.016), santral kateter varl›¤› (p=
0.009) ve mekanik ventilatör kullan›m süresinin (p= 0.036) mortaliteyle iliflkisi istatistiksel olarak anlaml› bu-
lundu. Kandidemi geliflen hastalarda risk faktörlerinin mortaliteyle iliflkisi için çok de¤iflkenli (multivariate) lo-
jistik regresyon analizi yap›ld›¤›nda anlaml› de¤iflken bulunmad›. Bu durumun vaka say›s›n›n az olmas› ile iliflkili
olabilece¤i düflünüldü.
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SUMMARY

Candidemia in Akdeniz University Hospital and Predictors of Mortality

Blood-stream infections due to Candida species are important causes of morbidity and mortality in hos-
pitalized patients. We conducted a prospective study of patients with candidemia at Akdeniz University Hos-
pital, between 01 March 2002 and 01 March 2003 and predictors of mortality were investigated. Thirty-five
consecutive patients with candidemia identified by at least one positive blood culture. Risk factors for candi-
demia that previously described in literature as central venous catheters (86%), multiple broad-spectrum an-
tibiotics (82%), urinary catheters (71%), parenteral nutrition (60%) found in our patients. C. albicans was the
most frequently isolated species (60%). Overall mortality was 57%. In univariate analysis, mortality was signi-
ficantly associated with the presence of central venous catheters (p= 0.009), stay in intensive care unit (p=
0.016) and prolonged use mechanical ventilator (p= 0.036). In multivariate logistic regression; mortality was
not statistically significant associated with any risk factors in patient with candidemia. It may be related to small
sample size.
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Son yıllarda kandida türlerine bağlı infeksiyonlar
giderek artan oranlarda tespit edilmektedir[1-3]. Bu
artış organ transplantasyonları, yeni immünsüpresif
ajanların kullanıma girmesiyle lösemi ve lenfoma
hastalarında görülen ciddi nötropeniler, antimikrobi-
yal profilaksi stratejileri gibi faktörlerle ilişkilendiril-
miştir[4]. Altta yatan hastalıkların ciddiyeti, invaziv
aletlerin ve girişimlerin yoğun uygulanması bu artışa
katkıda bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde  nozokomiyal kan dolaşımı infeksiyonla-
rı etkenlerinin dördüncü sırasında kandidalar gel-
mektedir[5]. En fazla izole edilen tür Candida albi-
cans olmakla birlikte, C. parapsilosis, C. tropicalis,
C. krusei gibi türler de sıklıkla rapor edilen etkenler-
dir[6-9]. Kandidemilerin, premortem dönemde ancak
%15-40’ı teşhis edilebilmektedir[10]. Kandidemi geli-
şen hastalarda kaba mortalite oranı %40-60 arasın-
da değişmekte, kandidemiye atfedilen mortalite ora-
nı ise %38 olarak bildirilmektedir[11-14]. Tanı ve te-
davisi zor olan bu hastalarda santral venöz kateter
kullanımı, parenteral beslenme, antibiyotik, kemote-
rapi ve steroid kullanımı, nötropeni varlığı ve süresi,
abdominal cerrahi girişim gibi değişkenler risk fak-
törleri olarak değişik çalışmalarda araştırılmıştır[9,13-

15]. Risk faktörlerinin mortalite ile ilişkisini inceleyen
bir çalışmada, yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde ve
hastanede yatış süresi istatistiksel olarak anlamlı bu-
lunmuştur[13]. Bu risk faktörlerinin bilinmesinin, kan-
didemi gelişebilecek hastaların tanınmasında, kandi-
demi ve buna bağlı komplikasyonların önlenmesinde
klinisyenin akılcı yaklaşımına yardımcı olabileceği
bildirilmiştir[15].

Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Hastane-
si’nde yatan hastalarda prospektif olarak bir yıl süre
ile gelişen kandidemi olgularının irdelenmesi ve bu
olgularda mortalite ile ilişkili risk faktörlerinin araştı-
rılması amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 626 yataklı ve
yılda ortalama 26.000 hastaya hizmet vermekte
olan bir eğitim hastanesidir. Dahili ve cerrahi birim-
lerin yanı sıra ikisi reanimasyon ünitesi olmak üzere
toplam sekiz YBÜ’sü bulunmakta ve ciddi altta yatan
hastalığı olan hasta gruplarına hizmet vermektedir.
Bu çalışmaya 01 Mart 2002-01 Mart 2003 tarihle-
ri arasında bir veya daha fazla kan kültüründe kandi-
da üremesi olan hastalar dahil edildi. Hastalardan
alınan kan örnekleri, hastanemiz merkez laboratuva-
rında kan kültürü sistemi olarak kullanılmakta olan
BACTEC 9240 kan kültürü şişelerine ekildi. Üreyen
mantarlar makroskobik ve mikroskobik morfolojile-

ri, germ tüp testi, corn meal agarda spor oluşturma
özellikleri ve API (ID 32 C) sistemi (bioMerieux,
Fransa) ile identifiye edildi[16].

Çalışmaya alınan hastaların yaş, cinsiyet, yattığı
bölüm, yatış nedeni ve tarihi, altta yatan hastalıkları
gibi demografik verileri hazırlanan standart formlara
kaydedildi. Literatürde risk faktörü olarak araştırılmış
olan; YBÜ’de yatış, santral kateter varlığı, üriner son-
da varlığı, mekanik ventilatör kullanımı, parenteral
beslenme, nötropeni varlığı, kortikosteroid kullanımı,
multipl antibiyotik kullanımı (son 15 gün içinde), ab-
dominal cerrahi öyküsü ve malignensi varlığı gibi de-
ğişkenlerin sıklığı oran (%) olarak değerlendirildi. Ay-
rıca hastalar, antifungal kullanımı ve kan kültürü po-
zitifliği için geçen süre yönünden de irdelendi.

Kandidemi gelişen hastalarda yaş, cinsiyet, yo-
ğun bakımda yatış, malignensi, nötropeni varlığı, an-
tibiyotik kullanımı, mekanik ventilatör kullanımı
(gün), kortikosteroid kullanımı, parenteral beslenme,
etkenin kaçıncı günde ürediği, santral kateter varlığı,
üriner sonda varlığı, batın operasyonu ve antifungal
kullanımı gibi değişkenler mortalite için olası risk
faktörü olarak tek değişkenli analiz ve çok değişken-
li lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi.

İstatistiksel değerlendirme SPSS 11.0 paket prog-
ramında yapıldı. İki gruplu sürekli değişkenlerin karşı-
laştırılması Student’s t-testi, gruplandırılmış değişken-
lerin karşılaştırılması ki-kare veya Fisher’in ki-kare tes-
ti kullanılarak yapıldı. Mortalite ile ilişkili risk faktörle-
rinin araştırılmasında tek değişkenli analiz (univariate)
için risk analizi (odds ratio) hesaplandı, çok değişken-
li analiz (multivariate) için lojistik regresyon modeli
oluşturuldu. p< 0.05 anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Çalışma süresi boyunca toplam 35 hastanın en az
bir kan kültüründe kandida üremesi tespit edildi.
Kandidemi gelişen hastaların yaş ortalaması 40.04 ±
27.25 (2 ay-87 yıl) idi ve 10’u kadın, 25’i erkekti. 

Hastaların yatışından kan kültüründe kandida
üremesinin tespit edilmesine kadar geçen süre orta-
lama 27.6 ± 24.86 (2-123) gün idi. Kandidemi tes-
pit edilen hastaların 13 (%37.1)’ü YBÜ’lerde, 9
(%25.7)’u dahili servislerde, 7 (%20)’si çocuk hasta-
lıkları servisinde, 6 (%17.1)’sı da cerrahi servislerin-
de izlenmekteydi.

Kandidemi gelişen hastalarda en sık oranda sap-
tanan risk faktörü olabilecek değişkenler santral ka-
teter varlığı, multipl antibiyotik kullanımı, üriner ka-
teter varlığı, parenteral beslenme uygulanımı ve  me-
kanik ventilatör kullanımı idi (Tablo 1).
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Kan kültürlerinde üreyen mantar türleri arasında
en sık izole edilen C. albicans’tı. İdentifiye edilen di-
ğer türler ve oranları Tablo 2’de gösterilmiştir.
YBÜ’lerde kandidemilerin ikisinde, dahili servislerde
özellikle hematoloji-onkoloji servislerinde yatan nöt-
ropenik altı hastanın dördünde, çocuk hastalıkları
servisinde ve cerrahi servislerde dörder hastada albi-
cans-dışı kandida üremesi tespit edildi.

Mortalite ile ilişkili risk faktörü olarak araştırılan
değişkenlerin tek değişkenli (univariate) analizinde
YBÜ’de yatış, santral kateter varlığı ve mekanik ven-

tilatör kullanım süresinin mortalite ile ilişkisi istatistik-
sel olarak anlamlı bulundu (Tablo 3). YBÜ’de yatan
ve kandidemi gelişen hastalarda, YBÜ’de yatmayan-
lara oranla mortalite riski 3.8 kat fazla saptandı.
Santral kateteri bulunan hastalarda mortalite riski ka-
teteri olmayanlara oranla üç kat fazla tespit edildi.
Mekanik ventilatör kullanım süresi de mortaliteyi et-
kileyen bir faktör olarak belirlendi.

Kandidemi gelişen hastalarda mortalite ile ilişkili
risk faktörü olarak araştırılan değişkenler için çok
değişkenli (multivariate) lojistik regresyon analizi ya-
pıldığında anlamlı değişken bulunmadı.

Kandidemi gelişen 35 hastanın 20’si kaybedildi,
kaba mortalite oranı %57 olarak tespit edildi. Bu
oran C. albicans’ın etken olduğu kandidemilerde
%61.9 (13/21), albicans-dışı kandidaların etken ol-
duğu kandidemilerde %50 (7/14) olarak saptandı.

TARTIŞMA 

Fırsatçı fungal patojenlere bağlı nozokomiyal in-
feksiyonlar hastanede yatan hastalarda önemli mor-
talite ve morbidite sebebidir[17]. ABD’de 1980-1990
yılları arasında 30.477 fungal infeksiyon rapor edil-
miştir. C. albicans en sık (%59) izole edilen fungal
patojen olarak bildirilmiş ve diğer kandida türlerinin
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Tablo 1. Kandidemi gelişen hastalarda risk faktörü olabilecek değişkenlerin sıklığı

Değişkenler Hasta sayısı (%)

• Santral kateter varlığı 30 (86)

• Multipl antibiyotik kullanımı*,# 29 (83)

• Üriner kateter varlığı 25 (71)

• Parenteral beslenme 21 (60)

• Mekanik ventilatör kullanımı 13 (37)

• Yoğun bakımda yatış 13 (37)

• Steroid kullanımı 8 (23)

• Abdominal cerrahi** 7 (20)

• Nötropeni*** 6 (17)

• Altta yatan hastalık

Malignite 14 (40)

Travma 6 (17)

Akut batın 8 (23)

Nörolojik 4 (11)

Diğer 3 (9)

* İki ve daha fazla sayıda antibiyotik[15].
** Son altı ay içinde.

*** Nötrofil sayısı < 500/mm3

# Kandidemi saptanmasından önceki 15 günde.

Tablo 2. Hastalardan izole edilen mantar türleri

İzole edilen türler Hasta sayısı (%)

• C. albicans 21 (60)

• C. tropicalis 4 (11.4)

• C. parapsilosis 3 (8.6)

• C. krusei 3 (8.6)

• C. sake 2 (5.8)

• C. keyfr 1 (2.8)

• C. glabrata 1 (2.8)



de bunu takip ettiği belirtilmiştir[18]. Üç yıllık bir süre
içinde 49 hastanede görülen 10.000’den fazla hasta-
ne kaynaklı kan dolaşımı infeksiyonu olgusunun ana-
lizinde, kandida türlerinin etken mikroorganizmalar
arasında dördüncü sırada (%7.6) bulunduğu, ancak
bunun mortalite oranı en yüksek (%40) olan patojen
olduğu; en sık karşılaşılan türlerin C. albicans, C. glab-
rata, C. krusei, C. parapsilosis ve C. tropicalis ol-
duğu saptanmıştır[19]. Bizim çalışmamızda da bir yıl-
lık süre boyunca kandidemi gelişen 35 hastada en
sık tespit edilen tür C. albicans (%60) idi. Bunu C.
tropicalis ve C. parapsilosis izliyordu. C. albicans
halen kandidemilere en sık sebep olan etken olmak-
la birlikte, son yıllarda albicans-dışı kandida türleri-
nin oranındaki artış dikkat çekicidir[12,14,15,18]. Iowa
Üniversitesi Hastanesi verilerine göre 1984 yılında
kandidemilerin %84’ünü C. albicans oluştururken,
1991 yılında bu oran %50’ye düşmüştür[20]. Çalış-
mamızda albicans-dışı kandida oranı %40 olarak
tespit edildi. Ener ve arkadaşları, bir üniversite has-
tanesinde beş yıllık süreçte meydana gelen fungemi-
lerin %96’sında kandida türlerinin tespit edildiğini,
C. albicans birinci sırada izole edilmekle beraber al-
bicans-dışı kandida türlerinin toplam olarak daha
fazla (%66) bulunmasının dikkat çekici olduğunu bil-
dirmişlerdir[21]. Albicans-dışı kandida türlerinin özel-

likle flukonazol profilaksisi alan nötropenik hastalar-
da daha sık oluştuğuna dikkat çeken çalışmalar mev-
cuttur[22]. Bizim çalışmamızda da flukonazol profilak-
sisi alan ve hematoloji-onkoloji servislerinde yatan al-
tı nötropenik hastanın dördünde albicans-dışı kandi-
da türleri ile kandidemi geliştiği tespit edilmiştir. 

Gerek altta yatan ciddi hastalığı olan hastaların
bulunması gerekse yoğun invaziv uygulamalar nede-
niyle kandidemiler YBÜ’lerde daha sık karşımıza çık-
maktadır. Akbar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada
bir yıl içerisinde gelişen kandidemilerin %58’inin
YBÜ’lerde tespit edildiği bildirilmiştir[13]. Otuzdört
merkezde yapılan uluslararası bir çalışmada, kandi-
demi gelişen hastaların %50’sinin YBÜ’lerde yattığı
saptanmıştır[23]. Benzer olarak bizim hastanemizde
de kandidemi gelişen hastaların çoğunluğu (%37)
YBÜ’lerde izlenmekteydi. 

Kandidemi gelişen hastalarda risk faktörlerini de-
ğerlendiren çeşitli çalışmalarda pek çok risk faktörü
tanımlanmıştır[13-15,19,24,25]. Hastanemizde, kandi-
demi gelişen olgularda; literatürde risk faktörü ola-
rak bildirilen santral kateter varlığı, multipl antibiyo-
tik kullanımı, üriner kateter varlığı, parenteral bes-
lenme ve mekanik ventilatör kullanımı % olarak en
sık rastlanan değişkenlerdi.
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Tablo 3. Kandidemi gelişen hastalarda mortalite ile ilişkili risk faktörü olarak araştırılan değişkenlerin tek
değişkenli (univariate) analizi

Ölen Yaşayan
Değişken (n= 20) (n= 15) p OR

• Yaş (ortalama) 39 40 0.973 -

• Erkek/kadın 15/5 10/5 0.7/0.7 - 

• Yoğun bakımda yatış* 11 2 0.016 3.8

• Malignansi 6 8 0.187 -

• Nötropeni varlığı 4 2 0.6 -

• Antibiyotik kullanımı** 19 14 1 -

• Mekanik ventilatör kullanımı (gün) 15.2 3.8 0.036 -

• Kortikosteroid kullanımı 7 1 0.10 -

• Parenteral beslenme 14 7 0.16 -

• Kaçıncı günde ürediği (ortalama) 30.55 23.66 0.426 -

• Santral kateter varlığı 20 10 0.009 3

• Üriner sonda varlığı 15 10 0.71 -

• Batın operasyonu 2 5 0.11 -

• Antifungal kullanımı 8 2 0.13 -

OR: Odds Ratio.
* Kandidemi tanısı öncesi.

** En az iki antibiyotik.



Santral venöz kateterlerin yüzeyinde deri florası ko-
lonizasyonu olmakta ve kullanılan sistemik antibiyotik-
ler diğer mikroorganizmaları baskılarken, fungal infek-
siyonların gelişmesini kolaylaştırmaktadır[26]. İtalya’da
prospektif olarak yapılan çalışmada rapor edilen 569
kandidemi atağında santral kateter varlığı (%89) en sık
belirlenen risk faktörü olarak bildirilmiştir[27].

Hung ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, kate-
ter varlığı ile birlikte multipl antibiyotik kullanımı ve
parenteral beslenme kandidemi gelişen hastalarda
en sık tespit edilen risk faktörleri olarak bildirilmiş-
tir[28]. Viudes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise
altta yatan hastalık, geniş spektrumlu antibiyotik kul-
lanımı ve santral kateter varlığı kandidemi gelişen
hastalarda belirlenen risk faktörleridir[29]. Wey ve ar-
kadaşları, üç yıl boyunca kandidemi gelişen hastalar-
da yaptıkları vaka-kontrollü çalışmalarının tek değiş-
kenli analizinde, antibiyotik kullanımının en önemli
risk faktörü olduğunu bildirmişlerdir[30]. Bunların dı-
şında üriner kateter varlığı ve parenteral beslenme
de kandidemi gelişiminde önde gelen risk faktörle-
rindendir. Cerrahi YBÜ’lerde yapılan çok merkezli
bir çalışmada, kandida infeksiyonu açısından en sık
belirlenen risk faktörleri santral kateter varlığı, üriner
kateter varlığı, mekanik ventilatör kullanımı ve paren-
teral beslenme olarak bildirilmiştir[31]. Londra’da bir
eğitim hastanesinde yapılan çalışmada, beş yıl boyun-
ca gelişen 128 kandidemi vakasında belirlenen risk
faktörleri arasında intravasküler kateter kullanımı,
YBÜ’de yatış, parenteral beslenme ve multipl antibi-
yotik kullanımı ilk sıralarda yer almaktadır[32].

Kandidemi gelişen hastalarda risk faktörlerinin
araştırıldığı bir çalışmada mortalite oranı %71 olarak
tespit edilmiş, YBÜ’de kalma, hastanede yatış süre-
si, santral kateter varlığı ve üriner kateter varlığı
mortalite ile ilişkili risk faktörleri olarak bildirilmiş-
tir[13]. Luzzatti ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma-
da da ileri yaş, YBÜ’de yatış, uzun süreli santral ka-
teter varlığı ve uygunsuz antifungal tedavi kötü prog-
noz ile ilişkili bulunmuştur[33]. Bizim çalışmamızda da
tek değişkenli analizde YBÜ’de yatış, santral kateter
varlığı ve entübasyon süresinin uzamasının, mortali-
te ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. An-
cak tüm risk faktörlerinin mortaliteyle ilişkisi için çok
değişkenli analiz yaptığımızda anlamlı değişken sap-
tamadık. Bu sonucun vaka sayımızın az olması ile
ilişkili olabileceğini düşündük.

Pappas ve arkadaşları prospektif olarak yaptık-
ları bir çalışmada C. albicans’ın neden olduğu kan-
didemilerde mortalite oranının albicans-dışı kandida
türlerinin neden olduğu kandidemilere oranla daha

yüksek olduğunu, bu bulgunun C. albicans’ın daha
virülan olduğunu gösteren hayvan çalışmaları ile
uyumlu olduğunu bildirmişlerdir[34]. Bizim çalışma-
mızda da kandidemi etkeni olarak C. albicans tespit
edilen hastalarda mortalite oranı %61.9, albicans-dı-
şı kandida türleri tespit edilenlerde mortalite oranı
%50 olarak belirlendi.

Kandidemi gelişen hastalarda mortalite ve mor-
bidite oldukça yüksektir, bu nedenle erken tanı ve te-
davi önemlidir. Ancak tanı yöntemleri her zaman yol
gösterici olamamakta, ayrıca bu infeksiyona özgü
belirti ve semptomlar bulunmamaktadır. Erken tanı
için en önemli koşul hastanın kandidemi gelişimi açı-
sından risk taşıyıp taşımadığının belirlenmesidir.
Kandidemi gelişimi ile ilgili risk faktörlerinin iyi ta-
nımlanması; kandidemi gelişme riski yüksek hastala-
rın tanınmasını, dolayısıyla erken antifungal tedavi
başlanmasını sağlamakta, aynı zamanda yüksek risk-
li hasta gruplarında, risk faktörlerinin azaltılması ve
infeksiyon oluşmadan önlem alınması açısından
önem taşımaktadır.
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