
Son 30-40 yıllık süreçte, sistemik kandidiyaz
(akut dissemine kandidiyaz) gittikçe artmıştır[1,2]. Bu
artış ileriki yıllarda da sürecektir. Bu artışın nedenle-
ri şu başlıklar altında toplanabilir:

1. Yoğun bakım ünitesinde uzun süre kalmak, 

2. Antibiyotiklerin yaygın ve uzun süre kullanımı,

3. İmmündüşkün hasta kitlesinin artması, 

4. Yoğun kemoterapi kullanımı sonucu ciddi ve
uzun süreli nötropenilerin oluşması, 

5. Santral venöz kateterler (SVK)’in yaygın kulla-
nımı,

6. Ciddi yanıklar, 

7. Prematüre bebekler, 

8. Karın cerrahisi, 

9. İntravenöz (IV) ilaç kullanımı, 

10. Hiperalimentasyon

11. Kortikosteroid kullanımı, 

12. IV ilaç bağımlılığı, 

13. Diabetes mellitus,

14. Kronik granülomatöz hastalık.

Sistemik kandidiyaz sonucu santral sinir sistemi
(SSS) kandidiyazı gelişirse mortalite daha da artmak-
tadır. Sistemik kandidiyazdan ölen hastaların yakla-
şık %50’sinde beyin tutulumuna rastlanılmıştır. Buna
karşın bu hastalara, SSS tutulumunun klinik belirti
ve bulgularının yetersiz olması nedeniyle ölmeden
önce tanı genellikle konulamamaktadır.

Günümüzde sistemik Candida infeksiyonlarına
Candida albicans kadar C. albicans dışı türler de
yol açabilmektedir. 

Bu yazıda, bir klinisyen gözüyle SSS kandidiyazı-
na klinik yaklaşım ele alınacaktır.
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ÖZET

‹mmündüflkün hasta popülasyonunda ve tedavi olanaklar›nda art›fl Candida türleri gibi f›rsatç› patojenler-
le görülen infeksiyonlarda art›fla yol açm›flt›r. Bu derlemede tedavi edilmezse mortalitesi yüksek olan santral
sinir sistemi kandidiyaz› ele al›nm›flt›r.
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SUMMARY

Candida Infection of Central Nervous System

Increase in immunsupressive patient numbers and better treatment facilities have lead to increase in in-
fections with oppurtunistic microorganisms like Candida spp. In this manuscript, Candida infection of cent-
ral nervous system as a cause of high mortality in untreated cases was reviewed.
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SSS KANDİDİYAZINDA
(NÖROKANDİDİYAZ) KLİNİK TABLOLAR

Nörokandidiyaz üç klinik tablo ile karşımıza çık-
maktadır. Bunlar; serebral mikroapseler, Candida
menenjiti ve serebral makroapseler.

1. Serebral Mikroapseler

Bu apseler beyinde yaygındır ve boyutları küçük-
tür (< 3 mm)[3]. Difüz ensefalopatiye yol açmaktadır
ve ana nörolojik bulgusu bilincin etkilenmesidir. Fo-
kal nörolojik bulgulara (hemiparezi, afazi), papil öde-
mine ve ense sertliğine rastlanılmaz. Kraniyal bilgi-
sayarlı tomografi (BT) ve lomber ponksiyon (LP)’un
tanıya katkısı yoktur. Çünkü apselerin büyüklüğü
BT’nin rezolüsyon kapasitesinin altındadır ve beyin
omurilik sıvısı (BOS) kültürü genellikle sterildir.

İnvaziv fungal infeksiyon için risk faktörü olanlar-
da gelişen ve uygun antibiyotik tedavisine yanıt ver-
meyen septik bir tablo karşısında akut dissemine
kandidiyaz düşünülmelidir. Bu olgularda kan kültü-
ründe Candida üreme oranı yaklaşık %50 (%30-
70)’dir ve etkenin kan yoluyla yayılması sonucu ekst-
rakraniyal en az iki veya daha fazla organda (akciğer,
karaciğer, dalak, deri, böbrek, kalp, göz) tutulum ol-
maktadır[4]. Tutulan organlarda apseler oluşmakta-
dır. Septik tablo nedeniyle hastanın bilinci etkilene-
bilir. Bilinç etkilenmesinin serebral tutulumdan mı,
yoksa septik tablonun bir sonucu mu olduğu anlaşı-
lamaz. Mikroapseler sistemik kandidiyazlı hastalarda
çoğu zaman ölüm öncesi gelişmektedir ve tanı ge-
nellikle nekropsi ile konulmaktadır. SSS tutulumu ile
birlikte olan invaziv kandidiyazlı olgularda mortalite
SSS tutulumu olmayanlara göre daha fazladır. Eğer
ölüm öncesi serebral mikroapselerin tanısı konulabi-
lirse veya akut dissemine kandidiyazlı bir olguda bi-
linç değişikliği varsa, almakta olduğu amfoterisin B
(AmB)’ye kan-beyin bariyerini iyi geçen 5-flusitozin
veya flukonazol eklenmelidir.

Tüm bu bilgilere dayanarak serebral mikroapse-
lerin özelliklerini aşağıda verilen başlıklar halinde
özetleyebiliriz:

1. Nörolojik klinik tablo bir difüz ensefalopatidir.

2. Serebral BT ve BOS tanı koydurucu değildir.

3. Tanı, genellikle postmortem konur.

4. Akut dissemine kandidiyazlı bir olguda bilinç
etkilenmesi varsa, serebral mikroapselerin gelişmiş
olabileceği de düşünülmelidir. 

2. Candida Menenjiti

Candida menenjiti enderdir ve özellikle üç grup
hastada görülebilmektedir[1,2]:

1. Yenidoğanlarda (sistemik kandidiyaz sonucu),

2. Beyin cerrahisinden sonra komplikasyon olarak,

3. İmmündüşkün hastalarda (sistemik kandidiyaz
sonucu). 

Serebral dissemine mikroapselerin aksine, me-
nenjit tanısı erken konur. Candida menenjiti genel-
likle dissemine mikroapselerle birlikte veya menenjit
(beyin tabanında yoğun eksüda) olarak tek başına
bulunabilir[5]. Histopatolojik bulgusu granülomatöz
menenjittir; bazen maya ve hiflerle birliktedir. 

Klinik tablo genellikle subakut menenjit olsa da,
akut ve kronik menenjite de yol açabilmektedir. Me-
nenjitin klinik belirti ve bulgularına (ateş, baş ağrısı,
ense sertliği ve bilinç değişikliği gibi) genellikle rast-
lanılmaktadır. Fokal nörolojik bulgular, kraniyal sinir
tutulumu, papil ödemi veya konvülziyon ise nadirdir.

Yenidoğanlarda Candida menenjiti: Yeni-
doğan bebeklerin Candida menenjiti genellikle pre-
matürelerde (özellikle doğum kilosu < 1500 g olan
prematüre yenidoğanlarda) görülmektedir ve akut
dissemine kandidiyazın bir komplikasyonudur. Yapı-
lan bir çalışmada, yenidoğanların sistemik kandidiya-
zında Candida menenjitine %22 (23/106) oranında
rastlanılmıştır[6]. Bu nedenle sistemik kandidiyazlı
tüm yenidoğanlarda BOS incelemesi önerilmektedir.
Bu hasta grubunda dissemine kandidiyaz oluşumu
için kolaylaştırıcı etmenler; prematürelik yanında ge-
niş spektrumlu antibiyotiklerin uzun süre kullanılma-
sı, steroid verilmesi, total parenteral beslenme/lipid
verilmesi, intravasküler kateter yerleştirilmesi ve yo-
ğun bakım ünitesinde izleme olarak sayılabilir. Klinik
tablo ciddidir ve çoğunlukla solunum sıkıntısına yol
açmaktadır. Bebeklerin %50’sinde kan kültüründe
Candida üretilebilmektedir.

Beyin cerrahisi sonrası Candida menenji-
ti: Altta yatan serebral hastalığı (beyin tümörü, suba-
raknoid kanama, Chiari malformasyonu ve hidrose-
fali gibi) nedeniyle kraniyal operasyon geçiren olgu-
ların yaklaşık 3 hafta (7 gün-4 ay) sonra %6-17’sin-
de Candida menenjiti gelişebilir[7,8]. Genellikle vent-
rikülo-peritoneal (VP) şant yerleştirilen veya ventri-
külostomili (ventrikülostomi tüpü olanlarda) hastalar-
da (%80) gelişmektedir. En sık izole edilen tür C. al-
bicans’tır (yaklaşık %80). Candida menenjitli hasta-
ların %50’sine bakteriyel menenjit öncülük etmekte-
dir ve bakteriyel menenjitten yaklaşık 21 gün sonra
gelişmektedir. Ayrıca, Candida menenjitli olguların
çoğunluğunda öncesinde geniş spektrumlu antibiyo-
tik ve steroid alma öyküsü vardır. Kraniyal operas-
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yon uygulananlarda (VP şantı olsun veya olmasın) iş-
lemden sonraki 3 ay içinde gelişen menenjit karşı-
sında öncelikle bakteriyel menenjit düşünülür; bu
amaçla verilen ampirik antibiyotik tedavisi Candida
menenjiti için bir risk oluşturur. Bu olgularda siste-
mik kandidiyaz bulunmaz, çünkü etkenin giriş yeri
cerrahi işlem döneminde yerel olarak oluşmaktadır.
Bu hasta grubunda; uzun süreli antibiyotik kullanımı,
steroid kullanılması, çoklu nöroşirürjik işlemler, sık
sık BOS örneği alma, öncesinde veya eş zamanlı
bakteriyel menenjit varlığı, sürekli BOS kaçağının ol-
ması ve VP şantın varlığı Candida menenjiti için risk
faktörleridir. Klinik olarak; ateş, letarji, ense sertliği
ve fokal nörolojik bulgulara sıklıkla rastlanır.

VP şantlı olguların %1.5-39’unda infeksiyon ge-
lişmektedir. Etken olarak sıklık sırasına göre stafilo-
koklar, gram-negatif bakteriler ve Candida sorumlu-
dur. Candida şant infeksiyonlarında klinik tablo, ge-
nellikle tıkanma sonucu gelişen hidrosefaliye bağlı-
dır. Bilincin etkilenmesine sıklıkla yol açmasına kar-
şın, ateş ve ense sertliğine (%10) düşük oranda rast-
lanılmaktadır.

AIDS’li hastalarda Candida menenjiti:
AIDS’li hastaların yaklaşık %50 (%39-70)’sinde nö-
rolojik komplikasyonlara rastlanılmaktadır. Bu hasta
grubunda nörolojik tutulumun önemli bir nedeni fo-
kal (toksoplazmoz, tüberküloz, nokardiyoz, aspergil-
loz) veya difüz (kriptokokal menenjit, sitomegalovi-
rüs ensefaliti, tüberküloz menenjit) bir tutuluma yol
açan fırsatçı infeksiyonlardır. Kandidiyaz, insan im-
münyetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonlu veya AIDS’li
hastalarda en sık karşılaşılan fırsatçı fungal infeksi-
yon olmasına karşın, olguların çoğunluğu sadece üst
gastrointestinal sistem (ağız, farenks ve özefagus)
kandidiyazıdır; SSS kandidiyazı (beyin apseleri veya
menenjit) ise son derece enderdir[9]. Bu hasta gru-
bunda Candida menenjiti genellikle subakut veya
kronik bir seyir göstermektedir. Ateş ve baş ağrısı
ana yakınmalardır. Olguların yarısında ense sertliği-
ne rastlanılmaktadır. Bu klinik tablo çoğu zaman ile-
ri HIV infeksiyonlularda (CD4 < 200/mm3) görül-
mektedir. Tüberküloz ve kriptokokal menenjitle ayı-
rıcı tanıya girmektedir. 

3. Serebral Makroapseler

Kandidal serebral makroapseler ender olarak gö-
rülmektedir. Apseler tek veya çoklu olabilmektedir.
Genellikle pariyetooksipital bölgeye yerleşmektedir.
Serebral apse veya apseler intrakraniyal kitlede gö-
rülen klinik tabloya yol açar. En sık başvurdurucu ya-
kınma baş ağrısıdır ve olguların yaklaşık %70’inde

rastlanılmaktadır. Ateş, baş ağrısı ve fokal nörolojik
defisitten oluşan klinik triad olguların %50’sinden
azında görülmektedir. Sonuç olarak, klinik belirti ve
bulgular (konvülziyon, fokal nörolojik bulgular; hemi-
parezi, afazi, görme alanı defektleri) ilerleyici intrak-
raniyal basınç artışı ile ilişkilidir. 

TANI

Akut Dissemine Kandidiyaz 
(Sistemik Kandidiyaz)

Akut lösemili hastalarda, dissemine kandidiyazın
iki ayrı klinik formu (akut ve kronik dissemine kandi-
diyaz) vardır[10]. Hastalığın akut formu antibiyotikle-
re yanıt vermeyen febril nötropenik hastalarda görü-
lebilir. Bu hastalarda başta akciğer olmak üzere en
az bir veya daha fazla organ tutulumuna rastlanıl-
maktadır. Candida türleri olguların yaklaşık %50
(%30-70)’sinde kan kültüründe üretilebilmektedir.
Olguların çoğunda tanı postmortem konulmaktadır.
Akut dissemine kandidiyazlı olgularda konak yanıtı
apse oluşumu biçimindedir. Bu olgularda iyileşme
oranı yaklaşık %70’tir[11].

SSS kandidiyazı, akut dissemine kandidiyaz tanı-
sı almış her olguda düşünülmelidir. Çünkü serebral
tutulum dissemine kandidiyazın ileri döneminde gö-
rülebilen bir komplikasyondur. Dissemine kandidiya-
zın tanıtıcı klinik belirti ve bulgularının olmadığı unu-
tulmamalıdır. Genellikle immündüşkün bir hastada
ampirik antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen ateş
durumunda akla getirilmelidir. Steroid alan hastalar-
da ateş de görülmeyebilir. Hastalık septik şok tablo-
suna ve bunun sonucunda da bilincin etkilenmesine
yol açabilir. Sistemik kandidiyaz tanısı için tüm or-
ganlarda (retina, deri, akciğer, karaciğer, dalak, kalp,
böbrek, kemikler) tutulumun olup olmadığı aranma-
lıdır. Bazen sistemik kandidiyaz infeksiyöz miyozitle
birlikte ciddi kas ağrılarına da yol açabilmektedir.
SSS kandidiyazlı olguların nekropsi çalışmalarında
hem miyokardiyal hem de valvüler fungal tutuluma
olguların %80’inde rastlanılmıştır. Osteomiyelite en-
der rastlanılır ve genellikle tutulum vertebralar, uzun
kemikler ve kraniyumdadır. Bu nedenle sistemik
kandidiyaz düşünülen olgularda fundoskopi, deri bi-
yopsisi, ekokardiyogram ve radyolojik incelemelere
başvurulmalıdır. Elektroensefalogramın tanıya katkı-
sı sınırlıdır; sadece difüz, düşük serebral dalgalar gibi
özgül olmayan bilgi vermektedir.

Orofarengeal bölgede, balgamda, idrarda, dışkı-
da ve deride Candida varlığının sistemik kandidiyaz
için tanısal bir değeri yoktur. Kan kültüründe üretile-
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bilmesi son derece önemlidir, ama üreme oranları
düşüktür.

Sistemik kandidiyazlı olgularda (prematüre yeni-
doğanlar hariç) LP rutin olarak önerilmez; yalnız bu
olgularda SSS tutulumu kliniği varsa erkenden yapıl-
malıdır.

RADYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

Mikroapseler kraniyal BT’de genellikle görüntü-
lenemez. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ise
tüm beyinde yaygın, hemorajik komponentli, küçük
kontrast tutan halka biçimi lezyonları gösterebilir.

Candida menenjitli hastalarda BT genellikle nor-
maldir (meninkslerde kontrast tutulumu enderdir) ve
olguların yaklaşık %20’sinde hidrosefali görülebil-
mektedir. Yenidoğan bebekteki hidrosefali ultraso-
nografiyle de belirlenebilir. Candida şant infeksiyon-
larında infeksiyon tıkanmaya yol açtığı için hidrose-
fali daha sık görülmektedir (olguların yaklaşık
1/3’ü). Kraniyal MRG Candida menenjitli hastalar-
da vaskülitik infarktları da belirleyebilmektedir.

Makroapseler BT’de görülmektedir. Kontrastsız
çalışmada hipo-, izo- veya hiperdens görüntüler ver-
mektedir. Kontrast verilmesinden sonra ise bu lez-
yonlar nodüler veya halka lezyonları olarak tanımla-
nır.

Tedavi sonrası, mikroapselerin MRG ile kaybol-
duğu görülür. Makroapseler ise BT ile izlenebilir ve
tedaviden 1 yıl sonra bile lezyonlar küçülmüş, kont-
rast tutan nodüler kalıntılar biçiminde devam edebilir.

BOS BULGULARI

Kandidal serebral mikroapseleri olan hastaların
BOS bulguları (hücre sayısı, protein ve glukoz düzey-
leri) genellikle normaldir. BOS’un Gram boyamasın-
da bakteri görülemez ve kültüründe üretilemez. 

Makroapselerde ise, BOS’da genellikle orta de-
recede artmış pleositoza ve proteine rastlanılmakta-
dır. Tanı için kültüre de başvurulabilir. Bu olgulara
beyin biyopsisi yapılabilir.

Candida menenjitli hastalarda ise BOS’da genel-
likle pleositoza (olguların yarısında nötrofilik, diğer
yarısında ise lenfositik; yaklaşık 600/mm3) ve prote-
in yüksekliğine (100 mg/dL civarında) rastlanılmak-
tadır[1,2]. Olguların %50’sinden daha azında ise
BOS glukozu ciddi oranda düşüktür (< 40 mg/dL).
Boyama ile fungus/maya hücreleri hastaların yarı-
sından daha azında görülebilmektedir. Kültürde üre-
me oranı ise yaklaşık %80’dir. Olguların %90’ında
üretilen Candida türü C. albicans’tır. Diğer türlere

(C. glabrata, C. tropicalis, C. lusitaniae) ise daha
az oranda rastlanılmaktadır. Candida menenjitli has-
taların BOS’unda etken konsantrasyonu düşük oldu-
ğu için, üreme olasılığını arttırmak amacıyla erişkin-
lerde en az 5 mL BOS alınmalıdır (ideali 10-15
mL’dir). Bu miktarda BOS almak yenidoğanlarda
olanaksızdır. Sistemik kandidiyaz için risk faktörleri
olan bir hastanın BOS’unda Candida üretilmiş ise
kontaminasyon olarak kabul edilmemelidir. Uygun
kliniği olan bir hastada BOS’da etkenin üretileme-
mesi SSS kandidiyazını dışlatmaz. BOS’da Candida
üretilmişse, BOS bulgularının normal olması SSS tu-
tulumunu dışlatmaz. Çünkü Candida düşük inokü-
lumda olabilir ve inflamatuvar yanıt gecikebilir. Ple-
ositozlu bir yenidoğanda BOS’da Candida üretile-
memiş ve kanda üretilmiş ise bu olgu Candida me-
nenjiti olarak kabul edilmelidir. 

Nötrofilik pleositoza yol açan ve beyin cerrahisi
sonrası gelişen Candida menenjitli olgularda bakte-
riyel menenjitle ayırıcı tanı önemlidir. Sıklıkla tüber-
küloz menenjiti tanısında kullanılan BOS’da adeno-
zin deaminaz düzeyi Candida menenjitinde de yük-
sek olabilmektedir. Bu nedenle yüksek düzeyler nö-
rotüberküloza özgü değildir. Uygun antifungal tedavi
ile BOS bir haftada sterilleşir. BOS protein düzeyi
ise tedaviye karşın aylarca yüksek seyretmektedir.

AYIRICI TANI

Candida menenjiti akut menenjit tablosuna yol
açmışsa bakteriyel menenjitle, subakut veya kronik
menenjit tablosuna neden olmuşsa Brucella, tüber-
küloz veya kriptokokal menenjitle ayırıcı tanıya gir-
mektedir. Candida menenjiti için risk faktörleri taşı-
yan bir hastada, uygun antibiyotiklere yanıt verme-
yen menenjit tablosu karşısında Candida menenjiti
düşünülmelidir. 

Kandidal serebral mikroapseler genellikle bilincin
etkilenmesiyle birliktedir ve sepsisle ayırıcı tanıya gir-
mektedir.

Kandidal makroapseler ise, özellikle Nocardia
ve Aspergillus beyin apseleri ile ayırıcı tanıya sokul-
malıdır.

Nocardia Beyin Apsesi

Nocardia infeksiyonu oluşumunu kolaylaştıran
risk faktörleri; organ transplant alıcıları, immünsüp-
resif tedavi (sitotoksik kemoterapi) alan hastalar ve
kronik kortikosteroid kullananlardır. Nocardia SSS
infeksiyonu genellikle apse ve nadiren de suba-
kut/kronik menenjittir. Nocardia beyin apsesi tipik
olarak tek (soliter)’tir. Bu apsede başvurdurucu kli-
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nik, apsenin büyüklüğü ve lokalizasyonuna bağlı
ateş, baş ağrısı ve fokal nörolojik defisitlerdir. Nocar-
dia beyin apsesi genellikle akciğer (%90 civarında)
ve deri tutulumu ile birliktedir. Akciğer nokardiyozlu
tüm olgular beyin apseleri yönünden de araştırılma-
lıdır. Klinik hekimlik için buradan çıkan pratik sonuç;
Nocardia infeksiyonu oluşumu için risk faktörü olan
bir hastada akciğer tutulumu ile birlikte tek beyin ap-
sesi varsa, aksi kanıtlanıncaya kadar Nocardia beyin
apsesi olarak kabul edilmelidir. 

Aspergillus Beyin Apsesi

Nocardia infeksiyonu oluşumunu kolaylaştıran
risk faktörleri Aspergillus infeksiyonu oluşumuna
da yol açmaktadır. Yalnız dissemine aspergilloz özel-
likle ciddi ve uzamış nötropenik hastalarda ve de
transplantasyonlularda görülmektedir. Aspergillus
SSS infeksiyonu genellikle çoklu beyin apseleri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır ve dissemine aspergillo-
zun bir sonucudur. Aspergillus vasküler tromboza
da neden olmakta ve çoklu beyin apseleri kadar in-
me ve ayrıca intraserebral hemorajilere de yol aça-
bilmektedir. Aspergillus beyin apseli olguların çoğu
akciğer tutulumu ile birliktedir. Aspergillus beyin
apseli olgular çoğu zaman strok sendromu (iskemi
veya intraserebral hemoraji veya her ikisine ikincil)
bulguları ile başvurur. Klinik hekimlik için buradan
çıkan pratik sonuç; Aspergillus infeksiyonu oluşu-
mu için risk faktörü olan bir hastada akciğer tutulu-
mu ile birlikte çoklu beyin apseleri varsa, aksi kanıt-
lanıncaya kadar Aspergillus beyin apsesi olarak ka-
bul edilmelidir.

Rinoserebral Mukormikoz

Bu hastalığın ayırıcı tanısı kolaydır; hastalar bu-
run, sinüs, göz ve beyin tutulumuyla başvurur. 

TEDAVİ

Candida Menenjiti

Bu hastalığın tedavisinde Amfoterisin B (AmB)
ve flusitozin kombinasyonu önerilmektedir[1,2,12,13].
Bu kombinasyonun sinerjistik antifungal etkileri var-
dır. Kombinasyon durumunda AmB-deoksikolatın
önerilen dozu 0.7-1 mg/kg/gün, oral flusitozin için
ise 100 mg/kg/gün’dür (25 mg/kg, günde 4 kez).
Flusitozin serum düzeyi 40-60 µg/mL olmalıdır. Flu-
sitozinin tolere edilemediği, kontrendike olduğu ve-
ya bulunamadığı durumlarda, flukonazol (IV 400-
800 mg/gün) eklenebilir. Candida menenjiti tedavi-
sinde tek başına flukonazol önerilmez. Antifungal te-
davi süresi iyi belirlenmemiştir. Hastalık nüks edebil-
diği için tedavi süresi klinik düzelmeden sonra en az

4-6 hafta olmalıdır. Daha doğrusu IV AmB ve oral
flusitozin klinik belirti ve bulgular düzelene kadar ve-
rildikten sonra, radyolojik ve BOS bulgularının dü-
zelmesine kadar oral flukonazolle devam edilebilir.
AIDS’li hastalarda nüksleri önlemek için sürdürme
dozu önerilmektedir.

VP şantı olanların Candida menenjitlerinde te-
davi yaklaşımı; şantın eksternalizasyonu, sistemik
antifungal ilaçların verilmesi ve yeni şantın yerleştiril-
mesi şeklinde özetlenebilir. 

SSS funguslarında AmB kan-beyin bariyerini iyi
geçememesine karşın, günümüzde de en iyi antifun-
gal ilaçtır. Konvansiyonel AmB’nin nefrotoksik yan
etkileri sistemik kullanımda sorun oluşturabilmekte-
dir. Bu nedenle lipid formülasyonlu AmB preparat-
ları (lipozomal AmB, AmB lipid kompleks) kullanıla-
bilir. Lipozomal AmB’nin (AmBisome®), konvansi-
yonel AmB ve AmB lipid kompleksine göre, menin-
goserebral inflamasyonu olmayan ve olan tavşanla-
rın beyin dokusuna daha iyi geçtiği gösterilmiştir[14].
Ayrıca konvansiyonel AmB, kemoterapi ve radyote-
rapi alan hastalarda SSS toksisitesine yol açabilir ve
bu durum klinik tabloyu daha da karıştırabilir. Lipid
formülasyonlu AmB preparatlarının dozları 5
mg/kg/gün’dür. 

Ciddi klinik tabloda veya ilacın sistemik kullanı-
mının tolere edilemediği durumlarda intratekal yol
düşünülebilir. Yalnız bu yolla verilme beyin dokusun-
da daha yüksek ilaç düzeylerine yol açmadığı için,
intratekal yol önerilmemektedir. AmB’nin intratekal
verilmesi pia mater’den öte penetrasyona yol açma-
maktadır. Bu yolla verilmesi de SSS’ye toksik etkiler
yapabilir; intraventriküler verilmesi akut ensefalopa-
tiye, LP ile verilmesi ise miyeloradikülite yol açabilir
(kimyasal ventrikülit veya araknoidit). Defalarca int-
ratekal verilme Ommaya rezervuarının yerleştirilme-
siyle kolaylaştırılabilir. Günümüzde SSS fungal infek-
siyonlarının tedavisinde intratekal veya intralezyonal
antifungal kemoterapi önerilmemektedir.

AmB ile antifungal tedavi, kandidal serebral ap-
se gelişimini önlemeyebilir. Bu nedenle antifungal te-
davi alan hastalarda gelişecek SSS infeksiyonlarının
ayırıcı tanısında SSS kandidiyazı da yer almalıdır.

5-flusitozinin BOS’a geçişi iyidir, fakat miyelo-
toksisitesinden dolayı kullanımı sınırlıdır. Kan düzey-
lerine bakarak bu toksisite önlenebilir. Tek verildiğin-
de, 5-flusitozine dirençli Candida oluşumuna yol
açabilir. Bu nedenle, 5-flusitozin, AmB veya diğer
antifungal ilaçlarla birlikte verilmelidir. 
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Flukonazol hangi yolla (oral veya IV) verilirse ve-
rilsin, iyi tolere edilen antifungal bir ilaçtır. BOS’a
geçişinin iyi olması nedeniyle, SSS kandidiyazların-
da etkilidir (400 mg/gün). AmB’nin kullanılamadığı
Candida menenjiti durumlarında 5-flusitozin ile
kombine edilebilir.

Yeni antifungal ilaçlardan vorikonazolün BOS’a
geçişi iyi olmasına karşın, kaspofunginin iyi değil-
dir[15]. Vorikonazol SSS aspergillozunun tedavisinde
önerilmektedir. Literatürde vorikonazolün SSS kan-
didiyazı tedavisinde kullanılmasıyla ilişkili bilgiye rast-
lanamadı.

MORTALİTE

Candida menenjitinde kötü prognozu belirleyen
faktörler; tanı öncesi sürenin uzun olması (> 2 haf-
ta) yani tanıda gecikme, intrakraniyal hipertansiyon,
fokal nörolojik bulgular ve hipoglikoraşi (< 35
mg/dL)’nin varlığıdır[1].

Candida menenjitlerinde mortalite AmB tedavi-
si ile ciddi biçimde düşmüştür ve yaklaşık %20 (%6-
35)’dir[1,2,6-9]. AmB’ye 5-flusitozin eklenmesiyle
mortalite oranı daha da düşmektedir. Yaşayan olgu-
larda ise ciddi sekel oranı yüksektir (%18-29).

Kandidal serebral mikroapselerde ise mortaliteyi
değerlendirmek gerçekten güçtür; fakat bu olgularda
mortalite yüksektir. 

Kandidal makroapseler antifungal tedaviye iyi
yanıt verebilir; bazen cerrahi rezeksiyon gerekebilir.
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