
Zigomikozis, Zygomycetes grubuna ait mantarla-
rın neden olduğu, nadir karşılaşılan ama sıklıkla

ölümcül seyreden mikozları tanımlamaktadır. Tüm
doğada yaygın olarak bulunan bu sınıftaki küf man-
tarları, Mucorales ve Entomophthorales takımı ol-
mak üzere klinik olarak önem taşıyan başlıca pato-
jenleri içeren iki gruba ayrılır[1].

Patojenik zigomiçetlerin sınıflandırılması ve zi-
gomikozisin klinik özellikleri Tablo 1’de verilmek-
tedir[2].

Bu gruplar birbirinden farklı klinik tablolara yol
açmaktadır. Genel olarak Mucorales takımına ait
mantarlar, konakta hazırlayıcı koşullar varlığında hız-
la ilerleyen, doku yıkımı ve kan damarlarının invaz-
yonu ile seyreden ağır klinik tablolara yol açmakta
ve mukormikozis olarak tanımlanmaktadır.

Entomophthorales takımına ait mantarlar ise
normal konakta, daha çok tropikal ve subtropikal
bölgelerde, yavaş seyirli, nazal submukoza, sinüsler
ve ekstremiteler ile gövdede subkütan, lokalize infek-
siyonlara neden olmakta ve entomoftoramikozis ola-
rak tanımlanmaktadır.

Başlangıçta, insan patojenlerinin çoğunlukla Mu-
corales grubuna ait olması ve klinik tablolar arasında-
ki belirgin farklılık nedeniyle zigomikozis yerine sıklık-
la mukormikozis tanımlaması kullanılmakta idi. An-
cak son yıllarda Entomophthorales ile ortaya çıkan
infeksiyonlardaki coğrafi dağılımın, histopatoloji ve
konak yelpazesinin değiştiği ve iki grubun neden ol-
duğu infeksiyonların klinik, epidemiyolojik ve histopa-
tolojik olarak ayrımının mümkün olmayabileceği bilin-
mektedir. Bu nedenle ve mantar sınıflandırma siste-
mindeki değişimleri daha doğru yansıttığı için zigomi-
kozis terminolojisi daha uygun bulunmaktadır[2,3].
Ancak bazı otörlere göre bu terminoloji fazla geniş ve
belirsiz bulunmakta, klinik uygulamada pratik olmadı-
ğı düşünülmektedir[4]. Sonuç olarak mukormikozis ta-
nımlaması da halen tıp literatüründe yer almaktadır.

ETKENLER ve EPİDEMİYOLOJİ

Zygomycetes grubu mantarlar çevrede ve doku-
da hif formları ile çoğalır. Bu hifler, septasız olup ge-
niştir, dik açı ile dallanır ve dokuda kurdela gibi gö-
rünür. Bu görünüm ile septalı hifleri olan diğer küf
mantarlarından kolaylıkla ayrılabilir. Dokuda bu grup
mantarlar ile diğer küf mantarları ve Candida
spp.’nin morfolojik ve histopatolojik özellikleri Tab-
lo 2’de verilmektedir[2].

Tüm doğada yaygın olup, özellikle meyve ve ek-
mek gibi çürümekte olan organik materyalde bulu-
nurlar. İnsanda patojenik türler, tüm karbonhidrat
yapılarda kolaylıkla çoğalır. Bu grup mantarlar ter-
motoleran olup, 37°C ve üzerindeki ısılarda hızla ço-
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ğalabilir. Pek çok besiyerinde, iki-beş günde üreyebi-
lirler. Ancak sikloheksimid üremeyi engellediğinden
sikloheksimidsiz agar kullanılması önerilmektedir.

Bu grup mantarların bulaşında çevredeki sporla-
rın inhalasyonu en önemli yol olarak düşünülmekte-
dir. Perkütan bulaş yolları da kütanöz ve subkütanöz
tutulumda önemli rol oynamaktadır. Sporların trav-
matik olarak deriye doğrudan inokülasyonu, dövme,

kateter girişim bölgeleri ve enjeksiyon yerlerinde iğ-
ne-batması, sinek-böcek ısırmaları sonucu bulaş bu
şekilde bulaşın örnekleridir. Ayrıca, hastane orta-
mında steril olmayan bantlarla ilişkili yara zigomiko-
zisi olguları ile de karşılaşıldığı bildirilmiştir[3].

Sporlar ile bulaşmış gıdaların injesyonu gastroin-
testinal tutulumdaki önemli bulaş yoludur. Ayrıca,
kirli dil basacakları ile de bu tarz bulaş bildirilmiştir[4].

Tablo 1. Patojenik zigomiçetlerin sınıflandırılması ve zigomikozisin klinik özellikleri

Zygomycetes Zigomikozisin klinik özellikleri

• Takım 1: Mucorales Mucoraceae Rinoserebral, rinoorbital, paranazal,
Aile 1: Cins (tür) Absidia (A. corymbifera) kütanöz, dissemine

Apophysomyces (A. elegans)
Mucor (circinelloides, hieamalis, racemosus,
ramossisimus, rouxaus)
Rhizomucor (R. pusillus, miehei)
Rhizopus (R. arrhizus, microsporus,
schipperae, stolonifer)

Aile 2: Cunninghamellaceae Dissemine, rinoserebral, kütanöz, pulmoner
Cunninghamella (C. bertholletiae)

Aile 3: Mortierellaceae

Aile 4: Saksenaceae Kütanöz, rinoserebral, dissemine, serebral
Saksenaea

Aile 5: Syncephalastraceae Kütanöz 
Syncephalastrum (S. racemosum) 

Aile 6: Thamnidaceae Kronik sistit, ishal, peritonit, plörit
Cokeromyces (C. recurvatus)

• Takım 2: Entomophthorales
Aile 1: Ancylistaceae Conidiobolus Subkütan granülomlar, rinofarengeal, sinüs,

(C. coronatus, incongruus) pulmoner, dissemine

Aile 2: Basidobolaceae Subkütan granülom adenopati 
Basidiobolus (B. ranarum)

Tablo 2. Zygomycetes, diğer küf mantarları (Aspergillus spp., Fusarium spp., Pseudallescheria boydii) ve Can-
dida spp.’nin morfolojik ve histopatolojik özellikleri

Morfolojik özellik Zygomycetes Diğer küf mantarları Candida spp.

• Fungal elemanlar Hif Hif Psödohif, hif ve blastokonidya

• Hif karakteristikleri
Genişlik Geniş (15-20 µm) Dar (4-5 µm) Dar (2-3 µm)
Septasyon Septasız Belirgin septalı Belirgin septalı
Duvarlar Düzensiz Paralel Paralel
Dallanma Sıklıkla dik açı ile Sıklıkla dar açı ile

• Blastokonidya Yok Yok Yok

• Sporülasyon Genellikle yok Yok

• Anjiyoinvazyon Var Var Olabilir
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Genel olarak Mucorales grubundaki etkenler fır-
satçı patojen olarak kabul edilmektedir. Konakta, di-
yabet, hematolojik veya onkolojik malignite varlığı,
transplantasyon sonrası veya yüksek riskli yenido-
ğan gibi hazırlayıcı koşullar varlığında gelişmektedir.
Ayrıca, genel cerrahi veya kalp cerrahisi, desferok-
samin tedavisi, travma, yanık gibi durumlar da ko-
nak duyarlılığını arttırmaktadır. Entomophthorales
grubundaki etkenler ise normal konakta lokalize kli-
nik tablolara neden olan gerçek patojenlerdir. Son
yıllarda immün sistemi baskılanmış hastalarda, yay-
gın infeksiyon etkeni olabildiklerine ilişkin olgu bildi-
rimleri, fırsatçı patojen olarak önem kazanabilecek-
lerini düşündürmektedir[5].

PATOGENEZ

Normalde sağlıklı bir konak zygomycetes ile in-
feksiyona karşı güçlü bir immüniteye sahiptir.

Zigomikozis gelişimi için tanımlanmış önemli risk
faktörleri Tablo 3’te verilmektedir[2].

Diyabetik ketoasidoz ve uzun süreli nötropeni en
önemli iki risk faktörüdür.

Zigomikozis gelişimi için önemli iki temel me-
kanizma söz konusudur. Bunlar; sporların jermi-
nasyonunun önlenememesi ve çoğalmakta olan hif
elemanların öldürülememesi olarak tanımlanmak-
tadır[1-3].

Normal konakta makrofajlar sporların jerminas-
yonuna izin vermeyerek ilk basamak savunmada en
önemli rolü oynamaktadır. İnfeksiyon başladıktan

sonra ikinci basamak savunmada ana rolü nötrofiller
oynamaktadır. Sonuç olarak, konakta doku makro-
fajları, nötrofiller ve monositlerle ilgili sayısal veya iş-
levsel yetersizlikler, yaygın infeksiyon gelişimine ze-
min hazırlamaktadır.

Diyabetik hastalarda, hem monosit/makrofaj
hem de nötrofil işlevlerinde yetersizlik söz konusu-
dur. Ayrıca, bu hastaların serumlarının normal insan
serumu gibi spor jerminasyonunu önleyemediği gös-
terilmiştir[2]. Diyabetik hastalarda hiperglisemi özel-
likle de ketoasidoz bununla ilişkili önemli faktörler
olarak düşünülmektedir[3].

Desferoksamin alan diyaliz hastaları ile zigomi-
kozis ilişkisi 1980’li yıllardan beri bilinmektedir[4].
Hayvan deneyleri ve in vitro çalışmalar desferoksa-
mine bağlanan demirin bu mantarlar tarafından kul-
lanılabildiğini ve çoğalmalarının kolaylaştığını gös-
termiştir.

HIV infekte hastalarda zigomikozisin göreceli
seyrek karşılaşılan bir infeksiyon olması, savunmada
T-hücre ilişkili immüniteden çok nötrofillerin önemi-
ni göstermektedir. Zigomikozis gelişen HIV infekte-
lerin, genellikle nötrofillerde sayısal veya işlevsel ye-
tersizliklerin eşlik ettiği ileri evrelerde olduğu gözlem-
lenmiştir[6].

İnfeksiyonun başlaması için gerekli olan sporla-
rın jerminasyonu ve çoğalma başladıktan sonra hız-
la dokuların ve özellikle de kan damarlarının invaz-
yonu gerçekleşmektedir. Bu grupta yer alan mantar-
ların damar duvarlarına doğrudan penetrasyonu ve
burada çoğalmaları, zigomikozisteki çok önemli iki
temel histopatolojik bulgunun; tromboz ve doku
nekrozunun nedenidir.

Zigomikozis ile küf mantarları arasında aspergil-
lozisten sonra ikinci sıklıkta karşılaşılmaktadır. Zigo-
mikozislerin, yüksek riskli hastalardaki fungal infek-
siyonların %5-10’undan sorumlu olduğu düşünül-
mektedir[7]. Bir çalışmada lösemik hastalarda sıklığın
%1, transplant hastalarında %1-9 olduğu bildirilmiş-
tir, ancak olguların %30’dan azına premortem tanı
konulabildiği de göz önünde bulundurulmalıdır[6,8].

Son yıllarda hem zigomikozis olgularında hem de
zigomikozise neden olan tür sayısında artış gözlen-
mektedir[5]. Zigomikozisli hastalardan en sık izole
edilen tür Rhizopus türleridir, bunu Rhizomucor ve
Absidia spp. izlemektedir[1,4]. Cunninghamella
bertholletiae, itrakonazol profilaksisi alan lösemik
hastalarda alevlenen fungal infeksiyonla ilişkili bulun-
muştur[5].

Tablo 3. Zigomikozis için hazırlayıcı faktörler

• İmmünsüpresyon
Nötropeni
Kortikosteroid tedavisi
Organ transplantasyonu
HIV infeksiyonu

• Metabolik
Diyabetik ketoasidoz
Kontrolsüz diyabet
Kronik metabolik asidoz

• Cilt ve yumuşak doku bütünlüğünde bozulma
Yanık yaraları
Travmatik inokülasyon
Cerrahi yara

• Diğer
İntravenöz ilaç alışkanlığı
Neonatal prematürite
Malnütrisyon
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KLİNİK BULGULAR

Zigomikozis, tutulan organ sistemi ve klinik bul-
gularla ilişkili olarak; 

1. Rinoserebral tutulum,

2. Pulmoner tutulum,

3. Gastrointestinal tutulum,

4. Kütanöz tutulum,

5. Dissemine zigomikozis olmak üzere en az beş
farklı klinik antiteye ayrılmaktadır.

Bu tablolardan hangisinin ortaya çıkacağını belir-
leyen altta yatan hastalık veya hazırlayıcı faktörün ne
olduğudur. Örneğin; diyabetik ketoasidozda sıklıkla
karşılaşılan form rinoserebral tutulum iken, hemato-
lojik malignitesi olan nötropenik hastalarda rinose-
rebral veya pulmoner tutulum, protein malnütrisyo-
nu olan hastalarda ise gastrointestinal tutulum ile da-
ha sık karşılaşılmaktadır[2,3].

Rinoserebral Tutulum

Zigomikozisin en sık karşılaşılan formudur. Ol-
guların %60-70’i diyabetik ketoasidoz ile ilişkili bu-
lunmaktadır[9]. Hematolojik maligniteli nötropenik
hastalar ile kemik iliği ve solid organ transplant alı-
cılarında da gelişmektedir[7].

Akut, fulminan ve hızla ilerleyen bir tablo söz ko-
nusudur. İnfeksiyon tipik olarak paranazal sinüsler-
den başlar. Burada anjiyoinvazyon ve doku nekrozu
sonucu sinüzit bulguları ortaya çıkar. En çok maksil-
ler ve etmoid sinüsler etkilenmektedir. İnfeksiyonun
orbita, kavernöz sinüs, beyin gibi komşu bölgelere
hızla yayılımı ve kemik destrüksiyonu tipiktir.

Başlangıç bulguları sinüzit bulguları ile uyumlu-
dur. Nazal konjesyon, serosanginöz bazen kanlı bir
burun akıntısı, sinüslerde hassasiyet, yüz ve/veya
baş ağrısı, ateş ve halsizlik en önemli bulgulardır. Baş
ve yüz ağrısı klinik ve radyolojik bulgularla uyumsuz
derecede şiddetlidir. İnfeksiyon komşu dokularda ya-
yılırken, tutulan bölgelerde önce kırmızı-mor renk
değişimi, daha sonra tromboz ve nekroz sonucu si-
yahlaşma ortaya çıkar. Ağız mukozasında, sert da-
makta, nazal kavitede siyah nekrotik ülser ve skarla-
rın görülmesi tipiktir. Orbital bölgeye yayılım sonucu
periorbital selülit, ödem, konjunktivada şişme, prop-
tozis gibi bulgular gelişebilir. Retinal arter trombozu
ile ilişkili görme kaybı olabilir. Özellikle V. ve VII. si-
nir başta olmak üzere kafa çiftleri tutulumu, bununla
ilişkili pitoz ve pupiller dilatasyon görülebilir ve kötü
prognoz bulgusudur. Bilinç durumundaki değişim ve
bozulma, serebral tutulumun başladığını gösteren
olumsuz bir bulgudur. Beyne yayılım, optik sinir ve-

ya paranazal sinüslerin venöz drenajı sonucu kaver-
nöz sinüs aracılığıyla olmaktadır. Diyabetik ketoasi-
dozlu bir hastada, ketoasidoz düzelmesine karşın,
24-48 saatten uzun süren bilinç değişimi, zigomiko-
zis tanısı için önemli ve uyarıcı bir bulgudur.

Etkenin anjiyoinvaziv özellikleri nedeniyle inter-
nal karotis arter ve kavernöz sinüs sıklıkla tutulmak-
tadır. Buna bağlı olarak internal ve eksternal oftal-
mopleji ve fasiyal paralizi gelişebilmektedir.

Rinoserebral tutulumun daha seyrek olarak kro-
nik seyir gösterebileceğine izole sinüzit, sinüste kal-
sifiye mantar topu gibi farklı klinik tablolarla ilişkili
olabileceğine ilişkin raporlar bulunmaktadır[10]. Ayrı-
ca, nadiren ketoasidotik olmayan diyabetiklerde ri-
noserebral tutulum bildirimleri söz konusudur.

Rinoserebral tutulumla ilgili özgün bir laboratuvar
bulgu olmamakla birlikte, bilgisayarlı tomografi (BT)
ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dahil rad-
yolojik inceleme erken tanıda önemlidir. Başlangıçta
direkt radyografik incelemede sinüzitle uyumlu, sinüs
mukozalarında kalınlaşma, bazen sıvı seviyeleri, opa-
sifikasyon bulguları olabilir. BT ve MRG’de osteomi-
yelit ve kemik destrüksiyonu daha iyi gösterilebilir.
Ayrıca, nazal endoskopik inceleme gerekli örneklerin
erken alınması bakımından önemlidir.

Rinoserebral tutulumda mortalite %40-50 hatta
bazı çalışmalarda %75-80 olarak bildirilmekte-
dir[9,11]. Erken tanı, tedavi başarısını belirleyen en
önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle yukarıda ta-
nımlanan risk faktörleri varlığında özellikle diyabetik
ketoasidoz veya nötropeni varsa, sinüzit bulguları,
ağız, burun mukozalarında siyah nekrotik lezyonlar,
diplopi, görme bozukluğu olması zigomikozis tanısı
konusunda uyarıcı olmalıdır.

Pulmoner Tutulum

Pulmoner sistem, zigomikozis ile ilişkili bir başka
sık tutulum bölgesidir. Daha sık olarak nötropeni ile
ilişkili immün sistemi ciddi şekilde baskılanmış hasta-
larda görülür[3]. Ayrıca, transplantasyon alıcıları ve
uzun süreli kortikosteroid kullananlarda da gelişebil-
mektedir[2]. Pulmoner tutulum, dissemine veya rino-
serebral tutuluma eşlik eden bir bulgu da olabilir. Bir
çalışmada zigomikozisin, solid organ transplant alıcı-
larının yarıdan fazlasında rinoserebral tutulum, %10
kadarında da pulmoner, kütanöz veya dissemine
form şeklinde seyrettiği bildirilmiştir[4,7].

En önemli bulgular ateş, öksürük ve dispne olup,
başlangıçta genellikle başka bir bulguya rastlanılma-
maktadır. Riskli hastalarda antibakteriyel tedaviye
karşın düzelmeyen ve ilerleyen pulmoner infiltratla-
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rın varlığı uyarıcı olmalıdır. Radyolojik olarak özgün
bir bulgu yoktur. Soliter nodüller, segmenter, lober
tutulum, kaviteler ve bronkopnömonik infiltratlar
saptanabilmektedir. En sık saptanan radyolojik bulgu
konsolidasyon ve nodül olup, nötropeni düzelirken
olguların %40’ında kavitasyon gelişmektedir[12,13].
Başlangıçta tek bir segmentte görülen lezyonların
hızla ilerlemesi de bir başka önemli bulgudur.

Tablo genellikle hızla ilerler. Yaygın doku nekro-
zu, pulmoner damarlara invazyon, infarktlar ile he-
moptizi ve plöretik göğüs ağrısı gibi bulgular geliş-
mektedir. Ardından da hem torakal hem de akciğer
dışı bölgelere yayılım gerçekleşmektedir.

Pulmoner tutulumda mortalite %70-80 arasında
bildirilmektedir[6,14].

Gastrointestinal Tutulum

Zigomikozis ile ilişkili çok daha nadir karşılaşılan
bir tutulumdur. Genellikle ağır malnütrisyonlu ço-
cuklarda mantar sporlarının injesyonu ile gelişmek-
tedir. Gastrointestinal kanal bütünlüğünü bozan is-
hal, enterik ateş, gastrik veya intestinal ülserler ve
amebik kolitle ilişkili zigomikozis olguları da tanım-
lanmıştır[3,4]. Bazı bildirimler renal transplant hasta-
larının gastrointestinal zigomikozis riskine dikkat
çekmektedir[4].

Gastrointestinal tutulum ile ilişkili iki sendrom ta-
nımlanmaktadır. Bunlar; var olan ülseratif lezyonla-
rın yüzeyel tutulumuna bağlı kolonizasyon ve gastrik
mukoza, submukoza ve damarların invazyonu sonu-
cu gelişen invaziv gastrointestinal zigomikozistir[3].
Gastrointestinal kanalın tüm bölümleri etkilenebil-
mekle birlikte, lezyonlar en sık mide, ileum ve kolon-
dadır. Gelişen nekrotik mide ve bağırsak ülserleri
perfore olup, peritonite yol açabilmektedir.

Bulgular gastrointestinal kanaldaki lokalizasyon
ve hastalığın yayılımı ile ilişkilidir. Başlangıçtaki en
önemli klinik bulgular karın ağrısı ve bulantı-kusma-
nın eşlik ettiği distansiyondur. Ateş, hematemez, he-
matokezya ve ishal diğer önemli klinik bulgulardır.
İntestinal perforasyon gelişmiş ise peritonit bulgula-
rı ardından sepsis ve hemorajik şok gelişebilmekte-
dir. Gastrointestinal zigomikozis hızla ilerleyen çok
fatal bir tablodur. Ancak olguların %2 kadarının kur-
tulabildiği bildirilmektedir[3].

Kütanöz Tutulum

Kütanöz tutulum ya etkenin primer inokülasyo-
nu veya dissemine tutulum sonucu hematojen yayı-
lımla gelişmektedir. Primer inokülasyon, özellikle
ağır yanık, diyabet veya kortizon kullanımına bağlı

hiperglisemi ve otomobil veya makine kazalarına
bağlı ağır travmalar sonucu gerçekleşmektedir. İnsü-
lin enjeksiyon bölgeleri, böcek ısırmaları, kateter
yerleşim bölgeleri ve operatif yaralarla ilişkili olgular
da tanımlanmıştır[1,2]. Kontamine elastik bandajlar-
la ilgili epidemi bildirimleri söz konusudur. Ayrıca,
tahta dil basacaklarının, ekstremiteleri sabitlemek
için kullanımına bağlı yenidoğanlarda bir epidemi
bildirilmiştir[1,3].

Kütanöz tutulumda, epidermis ve dermisin tutu-
lumu ve vasküler invazyonla ilişkili doku nekrozu
gerçekleşmektedir. Genellikle var olan bir lezyonun
infeksiyonu şeklinde gelişerek burada akut inflamas-
yon, apse ve nekrozla seyreder. Lokal olarak çok in-
vaziv gelişerek, deri ve deri altı dışında, yağ, kas ve
hatta kemik dokuya yayılıp, nekrotizan fasiite dönü-
şebilir. Yanıklı hastalarda başlangıç bulguları ateş,
şişlik ve yara görünümünde değişim olup, hızla nek-
roz ve doku infarktı gelişmektedir.

Sağlıklı kişilerde travma, sinek ısırması ile ilişkili
bildirilen kütanöz zigomikozis olgularında lezyon ge-
nellikle iyi sınırlanmakta ve cerrahi tedaviye iyi yanıt
vermektedir.

Hematojen yayılım sonucu gelişen kütanöz lez-
yonlar genellikle ekimotik merkezli ağrılı nodüller
şeklindedir ve kötü prognoz ile yakından ilişkilidir.

Dissemine Tutulum

Sistemik infeksiyon yukarıda tanımlanan klinik
formlardan herhangi birine eşlik edebilir. Ancak en
sık nötropenik hastalarda pulmoner tutulum sonu-
cunda gelişmektedir[3,4]. Ayrıca, diyaliz hastaları
başta olmak üzere desferoksamin kullanımı ile ilişki-
li olabileceği de bildirilmektedir[2]. Beyin, yayılımın
en sık gerçekleştiği organdır ancak dalak, kalp ve di-
ğer organlarda da metastatik nekrotik lezyonlar sap-
tanmaktadır. Serebral infeksiyon, rinoserebral tutu-
lumdan farklıdır. Hematojen yayılım sonucu beyin
apsesi veya infarkt gelişimi söz konusudur. En önem-
li bulgu, ani başlangıçlı fokal nörolojik defisit veya
komadır. Mortalite oranı %95-100 olarak bildiril-
mektedir[4,5].

Zigomikozis ile ilişkili diğer az karşılaşılan klinik
tablolar ise şöyle özetlenebilir; endokardit, osteomi-
yelit, renal infeksiyon, fatal penil nekroz, izole plev-
ral tutulumla ilişkili olgu bildirimleri söz konusudur.
Dissemine tutulum veya rinoserebral tutulum olmak-
sızın yalnızca serebral tutulum intravenöz ilaç alış-
kanlığı olan bazı AIDS’li olgularda, açık kafa travma-
sı sonucunda ve nadiren lösemik hastalarda tanım-
lanmıştır.
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TANI

Zigomikozis hızla ilerleyen ölümcül bir tablo oldu-
ğundan erken tanı güç olmakla birlikte çok önemlidir.

Tanı, etkenin klinik örneklerde mikroskobik ola-
rak gösterilmesi ve izole edilmesi ile konulmaktadır.

Tanımlanmış risk faktörleri olan bir hastada her-
hangi bir örnekte etkenin gösterilmesi veya izole
edilmesi önemli ve yeterli olmasına karşın, risk fak-
törleri olmayan bir kişide steril olmayan bir bölgeden
bu gruba ait bir etkenin izole edilmesi dikkatle yo-
rumlanmalıdır[1,4]. Laboratuvarda bu etkenlerin
sporlarının hava yolu ile örneği kontamine edebile-
ceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi
durumlarda tanının doğrulanabilmesi için etkenin
doku örneğinde mikroskobik olarak gösterilmesi ve-
ya steril bir örnek söz konusu ise birden fazla sayıda
izole edilmesi gereklidir. Steril olmayan balgam gibi
bir örnek söz konusu ise, çok sayıda örnekten izolas-
yon ve koloni sayısının fazlalığı önemlidir[1,3].

Direkt bakı veya histopatolojik inceleme için alı-
nan örnekler tutulumla ilişkili olarak, balgam, akci-
ğer iğne aspirasyon biyopsileri, nazal akıntı veya ka-
zıntı, sinüs aspiratları veya tutulan bölgeden doku bi-
yopsileri olabilir. Ancak genellikle klinik örnekler
nekrotik veya apse olan bölgelerden alındığı için, sü-
rüntüler yeterli ve ideal örnekler değildir. Bu neden-
le olabildiğince doku biyopsileri alınması önerilmek-
tedir. Doku biyopsileri lezyon ortası ve kenarlarından
alınarak, serum fizyolojik veya beyin-kalp-infüzyon
agarı ile nemli tutularak hızla laboratuvara ulaştırıl-
malıdır. Gönderilen örnekler hem mikroskobik ince-
leme için hazırlanmalı hem de kültür için ekim yapıl-
malıdır.

Bu grup mantar hifleri işlemler sırasında hızla da-
ğılıp parçalanabildiğinden, mikroskobik olarak gös-
terilen etkenler kültürde izole edilemeyebilir. Bu ne-
denle alınan örneklerin olabildiğince az işlemle az
hasar görmesi önemlidir.

Direkt mikroskobik ve histopatolojik inceleme en
hızlı tanı konulmasını sağlayan yöntemlerdir. Direkt
mikroskobik inceleme için; %10-20’lik KOH, Par-
ker mürekkebi ve kalkoflor beyazı kullanılmalıdır.
Özellikle steril olmayan bölgelerden alınan örnekler-
den izole edilen etkenle ilgili doğrulama için direkt
bakı önemlidir.

Doku örneklerinin histopatolojik incelemesi için
hematoksilen eozin (HE), Gomori metenamin gü-
müş (GMS), periyodik asit-Schiff (PAS) boyaları öne-
rilmektedir. HE ile hifler soluk ve silik görünebilece-
ğinden GMS özellikle önerilmektedir.

Mikroskobik olarak dokuda etkenin 10-15 µm
genişliğinde, septasız, düzensiz, ince duvarlı, geniş
açı ile dallanan, fokal bulböz şişlikler gösteren hifleri
ile kurdela gibi görülmesi tipiktir. Ayrıca, doku nek-
rozu ve anjiyoinvazyon tipik bulgulardır[1,2].

Enteromoftromikoziste ise hiflerde septa olabilir
ve Splendore-Hoeppl fenomeni olarak bilinen eozi-
nofilik bir tabaka bulunur[1,4].

Direkt mikroskobik veya histopatolojik inceleme-
de tipik hiflerin görülmesi etken izole edilmese bile
tanısal olarak çok önemli bir bulgudur.

Zigomikoziste etkenin izolasyonu tür düzeyinde
tanımlama ve tedavi cevabının izlemi açısından
önemlidir. Ancak anjiyoinvaziv etkenler olmalarına
karşın özellikle kan kültürlerinden izolasyon başarı-
sızdır. İzolasyon için kültürlerin sikloheksimidsiz bu-
na karşın, kloramfenikol veya gentamisin gibi anti-
bakteriyellerin bulunduğu bir besiyerine ekilmesi
önerilmektedir. Antibiyotik içeren Sabouraud dekst-
roz agar (SDA) başlangıç izolasyonu için ideal besi-
yeridir[1,3]. Bu grup mantarlar bir-yedi gün içinde,
pamuk helvası gibi, petri kabını hızla dolduran yo-
ğun bir üreme gösterir.

Zigomikozis serolojik tanısı için tanımlanmış çe-
şitli antijenler ve deneysel çalışmalar olmakla birlik-
te, bugün için önerilen tanısal değeri kanıtlanmış bir
serolojik test bulunmamaktadır[1,4].

Moleküler teknikler ise az sayıda olup, halen epi-
demiyolojik çalışmalarda kullanılmaktadır[3].

TEDAVİ

Zigomikoziste tedavi üç temel yaklaşımla ele alın-
malıdır. Bunlar; lezyonlu bölge ve nekrotik dokunun
cerrahi olarak çıkarılması, antifungal ajanlarla medi-
kal tedavi ve altta yatan hastalığın ve hazırlayıcı ko-
şulların düzeltilmesidir.

Tedavi başarısındaki en önemli iki faktör, erken
tanı ve hazırlayıcı nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır.
Ancak hastalık tanımladığında genellikle yayılım ve
doku nekrozu başlamış bulunmaktadır. Bazı merkez-
lerde antemortem tanı oranları artmış bildirilmekle
birlikte halen istenen düzeyde değildir.

Yapılan bir çalışma, altta yatan hastalıkları farklı
zigomikozisli hastalar arasında sağkalım oranlarının
diyabetik hastalarda en yüksek olduğunu göstermiş
ve bu sonuç diyabette hazırlayıcı nedenlerin düzeltil-
mesinin diğer hastalıklardan daha kolay ve mümkün
olması ile ilişkilendirilmiştir[2].

Cerrahi yaklaşım özellikle tutulumun lokalize ol-
ması durumlarında daha başarılı bulunmaktadır. An-
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cak tek başına antifungal tedaviye yanıtın çok düşük
olduğu pulmoner tutulumla seyreden olgularda yapı-
lan bir çalışmada, tek başına antifungal alan olgular-
da %60 olan mortalitenin cerrahi yaklaşımla birlikte
%11’e düştüğü gösterilmiştir[15].

Amfoterisin B klinik ve in vitro etkinliği kanıtlan-
mış tek antifungal ajandır. Klinik ve mikrobiyolojik
olarak etkenlerdeki göreceli direnç nedeniyle 1.0-
1.5 mg/kg gibi yüksek dozlarda kullanılması gerek-
mektedir[16]. Ancak amfoterisin B’nin bu dozlarda
kullanımını engelleyen, renal toksisite başta olmak
üzere önemli yan etkileri bulunmaktadır. Amfoterisin
B’nin lipozomal formülasyonları ile bu problemin
aşılabileceği ve 3-5 mg/kg hatta daha yüksek dozlar-
da kullanımların mümkün olabileceği düşünülmekte-
dir[3,6,16]. Bu formülasyonların kullanımına ilişkin
yeterli veri olmamakla birlikte, tedavi başarısını arttı-
rabilecekleri düşünülmektedir.

İn vitro duyarlılık testlerinin uygulanması sorunlu
olmakla birlikte, yapılan çalışmalar triazollerin ve
ekinokandin türevlerinin etkisiz olduğunu ve tedavi-
de tek başına kullanılamayacaklarını düşündürmek-
tedir[2,16]. Bugüne kadar yapılan in vitro duyarlılık
testlerinde genellikle bu sınıfın temsilcisi olarak Rhi-
zopus spp. kullanılmıştır. Ancak altı farklı türün azol-
lere in vitro duyarlılığına bakılan bir çalışmada türler
arası duyarlılık farkları olabileceği, Rhizopus
spp.’nin posakonazol ve amfoterisin B’ye Absidia
spp.’den daha az duyarlı olduğu, posakonazolün ise
genel olarak tüm türlerde iyi etkinlik gösterdiği sap-
tanmıştır[17].

Amfoterisin B’ye rifampisin veya tetrasiklin ek-
lenmesine ilişkin başarılı sonuçlar bildiren yayınlara
karşın, bunların henüz önerilmesini destekleyecek
veri yoktur.

Nötropenik hastalarda granülosit-koloni stimüle
eden faktör (G-CSF) veya granülosit makrofaj-koloni
stimüle eden faktör (GM-CSF) gibi koloni stimüle
edici faktörlerin kullanımının genel olarak bakteriyel
ve fungal infeksiyonların sıklığını azalttığı bilinmekte-
dir[18]. Zigomikoziste de bu faktörlerin kullanımının
tedavi başarısını arttırdığını bildiren anektodal rapor-
lar bulunmaktadır. Ayrıca, hiperbarik oksijen tedavi-
si ve amfoterisin B’nin lokal uygulamalarının denen-
diği ve başarılı bulunduğu bazı yayınlar bulunmakla
birlikte bu yaklaşımlarla ilgili de istenilen düzeyde ve-
ri bulunmamaktadır.

Primer kütanöz tutulumda lokal cerrahi uygulan-
ması ve topikal amfoterisin B yeterli olmaktadır. An-
cak yayılım düşünüldüğünde hemen sistemik tedavi-
ye geçmek önemlidir.

Entomoftormikoziste, lokalize seyirde tedavi
potasyum iyodür, trimetoprim-sülfametoksazol,
imidazoller, triazoller ve amfoterisin B seçenekleri-
ni içermektedir[3,4]. Bu ajanların her birinin kulla-
nımına ilişkin başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Ayrıca,
cerrahi olarak tutulan dokunun çıkarılması da öne-
rilmektedir.

Zigomikozis önlemi için bilinen standart bir yak-
laşım bulunmamaktadır. Ancak gereksiz desferoksa-
min tedavisinden kaçınılması, metabolik problemle-
rin hızla düzeltilmesi önemlidir. Ayrıca, derin nötro-
penisi olan hastalarda “High Efficiency Particulate
Air (HEPA)” filtre uygulaması, yüksek maliyetli ve
her zaman pratik bir yaklaşım olmamakla birlikte,
hem aspergillozis hem de zigomikozis sıklığını azalt-
maktadır.
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