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Kandida özefajiti, sıklıkla insan immünyetmezlik
virüsü (HIV) ile infekte hastalarda görülür. HIV ile in-
fekte olmayan hastalarda gelişme sıklığı bilinmediği
gibi rekürren olgu da tanımlanmamıştır. Olgu serile-
rinde malignite, asit süpresyon tedavisi, geçirilmiş
gastrik cerrahi, mukozal bariyer hasarı, inhaler ya da
oral steroid kullanımı, özefageal motilite bozukluğu,
romatolojik hastalık, geniş spektrumlu antibiyotik
kullanımı ya da diabetes mellitus (DM) gibi bir veya

birden fazla risk faktörü saptanmıştır; ancak bu has-
ta popülasyonunda flukonazol dirençli suş ile infek-
siyon bildirilmemiştir.

Bu yazıda, HIV infeksiyonu ya da başka bir spe-
sifik immünsüpresyonu saptanmayan hastada geli-
şen kandida özefajiti olgusu hem dirençli suş ile in-
feksiyon gelişimi hem de rekürren olma özelliği ne-
deniyle tartışılmaktadır. Her iki özefajit atağında da
başlangıçta uygulanan oral ve/veya parenteral fluko-
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ÖZET

Rekürren kandida özefajiti s›kl›kla insan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile infekte hastalarda geliflmektedir.
HIV negatif hastalarda baz› risk faktörleri varl›¤›nda geliflen kandida özefajiti olgular› da tan›mlanm›fl olmakla
birlikte s›kl›¤› bilinmemektedir. Bu hasta popülasyonunda yap›lm›fl az say›daki çal›flmada da rekürren olgu ta-
n›mlanmam›flt›r. Di¤er yandan flukonazole dirençli kandida özefajiti de yine yaln›zca HIV ile infekte hastalarda
bildirilmektedir. Bu yaz›da, HIV ile infekte olmad›¤› gibi spesifik immünyetmezlik de saptanmayan hastada ge-
liflen rekürren flukonazol dirençli kandida özefajiti olgusu sunulmaktad›r. Her iki özefajit ata¤›nda da bafllan-
g›çta uygulanan flukonazol tedavisine yan›t al›namam›fl ve hasta kaspofungin ile tedavi edilmifltir.
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SUMMARY
Caspofungin in Recurrent Fluconazole Resistant Candida Esophagitis Treatment 

Recurrent candida esophagitis are usually seen in human immunodeficiency virus (HIV) infected patients.
In HIV negative patients with some risk factors, candida esophagitis cases were also reported but its insidan-
ce is unknown. In small number of studies on this population, recurrent infection is not defined. Fluconazo-
le resistant candida esophagitis is not reported in patients without HIV infection, either. In this case, a recur-
rent fluconazole resistant candida esophagitis in a patient, without HIV infection nor any specific immunode-
ficiency, is presented. As there was no response to fluconazole; both of the episodes described were treated
with caspofungin. 
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nazol tedavisine yanıt alınamamış ve hasta kaspo-
fungin ile tedavi edilmiştir.

OLGU SUNUMU

Altmış yaşında kadın hasta Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’ne baş-
vurdu. İki yıldır bronşiyal astım nedeniyle inhaler ste-
roid (flutikazon propiyonat) kullanmaktaydı. Üst
gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisinde özefa-
gusta beyaz renkli lineer bantlar saptanan hastanın
alınan sürüntü sitolojisinde maya hücreleri görülme-
si üzerine 20 gün süreyle oral 2 x 200 mg flukona-
zol tedavisi başlandı; ancak yakınmalarında gerileme
olmaması nedeniyle yeniden başvurdu.

Fizik muayenesinde kan basıncı 130/70 mmHg,
nabız 86/dakika, solunum sayısı 16/dakika ve vücut
ısısı 36.5°C olarak ölçüldü. Bilateral tonsiller hipert-
rofi; solunum seslerinin oskültasyonunda ekspiryum-
da uzama; karında distansiyon dışında fizik muayene
bulguları normal olarak değerlendirildi. Flukonazol
tedavisine yanıtsız kandida özefajiti tanısıyla hastaya
kaspofungin tedavisi (1 x 70 mg/gün yükleme, 1 x
50 mg/gün idame dozunda) başlandı. Ek olarak in-
haler steroid tedavisi kesilerek solunum semptomla-
rına yönelik olarak inhaler beta agonist (salbutamol)
tedavisine geçildi. 

Tam kan sayımında beyaz küre (BK) sayısı
3350/mm3 (mutlak nötrofil sayısı: 1730/mm3) ola-
rak bulundu. Lökopenisini açıklayacak herhangi bir
neden saptanmadığı gibi iki gün sonraki tetkikinde
BK sayısı 4550/mm3’e yükseldi ve sonraki tetkikle-
rinde de normal sınırlarda devam etti. Hb:13.4
g/dL ve trombosit sayısı 201000/mm3 saptandı;
böbrek fonksiyon testleri ve transaminaz düzeyleri
normal sınırlardaydı. Anti-HIV testi negatifti. Boğaz
kültüründe Candida albicans üremesi oldu. Tedavi-
si kaspofungin ile yeniden düzenlenen ve yakınma-
ları gerileyen hasta, 14 günün sonunda tedavisi ke-
silerek taburcu edildi. Kontrol üst GİS endoskopisin-
de lezyonlarının kaybolduğu görüldü. Endoskopi sı-
rasında saptanan antral gastrite yönelik olarak pro-
ton pompa inhibitörü (PPI) (omeprazol) ve astım te-
davisi amacıyla da farklı bir inhaler steroid (budeso-
nid) tedavisi başlandı. 

İki ay sonra retrosternal yanma, öksürük ve odi-
nofaji şikayetleri tekrarlayan hasta yeniden hastane-
ye yatırılarak üst GİS endoskopisi tekrarlandı. Öze-
fagusta birkaç alanda beyaz renkli lineer bantlara
rastlandı ve bu lezyonlardan patolojik ve mikrobiyo-
lojik inceleme için örnek alınarak 2 x 200 mg oral
flukonazol tedavisine başlandı. Patolojik incelemede

keratin tabakasının içinde kandida kolonileri izlendi,
lezyonların ve safra örneğinin kültüründe 48 saatlik
inkübasyon sonunda C. albicans üremesi oldu. Di-
lüsyon yöntemiyle antifungal duyarlılıkları çalışıldı;
suş flukonazol ve vorikonazole dirençli, amfoterisin
B ve kaspofungine [minimum inhibitör konsantras-
yon (MİK)= 1µg/mL] duyarlı bulundu. Flukonazol te-
davisi kesilerek kaspofungin tedavisi başlandı. 

Yapılan araştırmalarda spesifik immünyetmezlik
lehine bulgu saptanmayan hastanın ilk atak sırasın-
da açlık kan şekeri de normal sınırlarda idi. İkinci
atağı sırasında kan şekeri yüksekliği (açlık kan şeke-
ri: 295 mg/dL) saptanan hasta yapılan ileri tetkikler
sonrası tip 2 DM tanısı aldı. 

Yirmi bir gün süreyle kaspofungin tedavisi alan
hasta, tedavi sonrası yapılan üst GİS endoskopisin-
de lezyonlarının kaybolması ve yakınmalarının düzel-
mesi üzerine taburcu edildi. Bu tedaviden sonra yak-
laşık 18 aydır izlemi süren hastanın yakınmaları tek-
rarlamadı.

TARTIŞMA

Kandida özefajiti, HIV ile infekte hastalar dışında
seyrek görülen bir tablodur. HIV negatif hasta popü-
lasyonuyla ilgili veriler sınırlıdır. Underwood ve arka-
daşları HIV ile infekte olmayan hastalarda yaptıkları
araştırmada, endoskobik olarak tanımlanmış ve sito-
lojik olarak tanı konmuş 18 hastada malignite, asit
süpresyon tedavisi, geçirilmiş gastrik cerrahi, muko-
zal bariyer hasarı, inhaler ya da oral steroid kullanı-
mı, özefageal motilite bozukluğu, romatolojik hasta-
lık, daha önce antibiyotik kullanımı ve DM gibi bir-
den fazla risk faktörü saptanmıştır[1]. Cortes ve arka-
daşlarının yaptıkları çalışmada da en sık rastlanan
risk faktörlerinin DM, oral ya da inhaler steroid te-
davisi, malignite, geniş spektrumlu antibiyotik kulla-
nımı ve siroz olarak saptanmış; hastaların %29’unda
da hiçbir risk faktörü bulunamamıştır[2]. Ancak HIV
negatif hastalarda kandida özefajit gelişme sıklığı bi-
linmemektedir ve yine bu popülasyonda rekürren ol-
gu bildirilmemiştir. 

Tartışılan olguda ilk atağı sırasında tek risk faktö-
rü bronşiyal astım nedeniyle iki yıldır kullanmakta ol-
duğu inhaler flutikazon tedavisi iken, ikinci atakta ek
olarak ilk yatışı sırasında saptanan antral gastrit ne-
deniyle kullandığı asit süpresyon tedavisi ve daha ön-
ce tanımlanmamış DM idi.

İnhaler steroid tedavisinin özellikle yatmadan ön-
ce kullanıldığında, ilacın özefagusta birikimine bağlı
olarak kandida kolonizasyonuna neden olduğu bildi-
rilmiştir[3]. Asit süpresyon tedavisinin tam olarak
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hangi mekanizmayla kandida özefajitine neden oldu-
ğu bilinmemekle birlikte asiditenin azalmasına bağlı
olarak mide suyunda mikroorganizmaların koloni-
zasyonu sonucu geliştiği düşünülmektedir. PPI kulla-
nan hastalarda en sık Staphylococcus aureus, Esc-
herichia coli ve C. albicans’ın kolonize olduğu sap-
tanmıştır[4]. DM’ye bağlı immünyetmezlik ve diyabe-
tik nöropatiye bağlı olarak gelişen gastroparezi de
infeksiyöz özefajitlere zemin hazırlamaktadır[5]. 

Hastayı ilginç kılan durum, ilk tedavi atağında et-
ken olan C. albicans’ın eradike edildiği tedavi so-
nunda endoskobik ve mikrobiyolojik olarak gösteril-
mesine rağmen rekürrens görülmesidir. Literatürde
rekürren özefajit olguları sadece HIV ile infekte has-
talarda bildirilmektedir[6]. Ancak HIV ile infekte ol-
mamasının yanında, hastada immünyetmezlik de
saptanmamıştır. Ancak rekürren özefajit gelişimine
DM, inhaler steroid kullanımı ve asit süpresyon teda-
visi gibi birden fazla risk faktörü varlığının neden ol-
duğu düşünülmüştür. 

Olgudaki bir diğer önemli özellik ise her iki ata-
ğın da toplumda gelişmesine rağmen flukonazol te-
davisine yanıtsız olması ve ikinci atak sırasında izole
edilen C. albicans suşunun in vitro olarak da azolle-
re dirençli olduğunun gösterilmesiydi. Flukonazole
dirençli kandida suşları hastane infeksiyonu etkeni
olarak giderek artan sıklıkta raporlanmaktadır, an-
cak toplum kökenli izolatlarda bu durumla neredey-
se sadece HIV ile infekte hastalarda karşılaşılmakta-
dır. Pfaller ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada
7837 kandida izolatının 351’i flukonazole dirençli
(MİK > 64 µg/mL) olarak saptanmış, ancak tüm suş-
lar kaspofungine duyarlı (%90’ı MİK ≤ 1 µg/mL,
%99’u MİK ≤ 2 µg/mL) olarak bulunmuştur[7]. Pfal-
ler ve arkadaşları tarafından yapılan bir diğer çalış-
mada da 3959 kandida izolatının flukonazol, itrako-
nazol ve kaspofungin duyarlılıkları çalışılmıştır[8].
Toplam 155 izolat flukonazole, bunların %71’i de
aynı zamanda itrakonazole dirençli olarak saptan-
mış; tüm bu dirençli izolatların %99’u kaspofungine
duyarlı bulunmuştur. 

Kandida özefajiti tedavisinde ilk seçenek olarak
azoller yer almaktadır.Yapılan çalışmalarda oral
plakların varlığı ve disfaji, odinofaji gibi özefajit
semptomları bulunan hastalarda endoskopi yapılma-
dan direkt, minimum 200 mg/gün olacak şekilde
flukonazol tedavisi başlanmasının daha maliyet-ya-
rarlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle olguda her
iki ataktaki ilk başvurusunda flukonazol 2 x 200
mg/gün ile tedavi başlanmıştır. Azollere yanıt ver-
meyen olgularda ikinci seçenek olarak intravenöz

amfoterisin B (0.3-0.7 mg/kg/gün) tedavisi öneril-
mektedir[9]. Ancak konvansiyonel amfoterisin B’nin
yan etkileri, lipozomal amfoterisin B’nin yüksek ma-
liyeti gibi dezavantajlarının varlığı kandida özefajitli
olgularda fungisidal aktiviteye sahip geniş spektrum-
lu bir ekinokandin olan kaspofungin tedavisini gün-
deme getirmiştir[10]. Yapılan bir araştırmada 128 ol-
guda kaspofungin ve amfoterisin B’ye klinik yanıtla-
rı ve yan etkileri karşılaştırılmış; klinik cevap oranı
50-70 mg/gün kaspofungin asetatta (%85) 0.5
mg/kg/gün amfoterisin B’den (%67) daha yüksek
bulunmuştur. Yan etkiye bağlı tedavi bırakma oranı
kaspofunginde %4, amfoterisin B’de %22 olarak
saptanmıştır. Tedaviye bağlı kreatinin yüksekliği kas-
pofunginde %1.4, amfoterisin B’de %15 oranında
gelişmiştir[11]. Tüm çalışmaların sonucunda flukona-
zole refrakter kandida özefajitli olgularda, amfoteri-
sin B’ye göre daha az yan etkisi olması ve daha iyi
tolere edilebilmesi nedeniyle kaspofungin tedavisinin
iyi bir seçenek olduğu görülmüştür. 

Kaspofungin için minimum fungisidal konsant-
rasyon net olarak tanımlanmamıştır[11,12]. MİK ile
klinik yanıt korelasyonunu gösteren veriler de kısıtlı-
dır[6]. Bu nedenle kaspofunginin olgudan izole edi-
len suş için MİK değeri araştırılmış (1 µ/mL), ancak
etkinliğinin değerlendirilmesinde esas olarak klinik
yanıt ve tedavi sonrası endoskobik kontrol verileri
dikkate alınmıştır. Ancak etken kandida suşlarının
%90’nın ≤ 1 µ/mL konsantrasyonda inhibe edildiği
Arathoon ve arkadaşlarının araştırmasında elde edi-
len %85 klinik yanıt oranı yönlendirici olmuştur[10]. 

Literatür verileri ve olgudan elde edinilen tecrü-
beler ışığında ampirik kaspofungin kullanımının, gü-
venli bir seçim olduğu söylenebilir. 
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