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Filogenetik ilişki

Mantarlar konakları olan
insanlar gibi ökaryot
olduklarından, antifungallerin
geliştirilmesi için kullanılabilecek
benzersiz moleküler hedeflerin
sayısı sınırlıdır.









Polyenler: 

-Amfoterisin B küçük bir moleküldür. 

-Ergosterol içeren hücre zarına geri dönüşümsüz bağlanarak membran
geçirgenliğini artıran kanallar oluşmasına yol açar.



Polienlere karşı direnç
Primer olarak, ergosterol biyosentez
genlerindeki fonksiyon kaybına yol açan
mutasyonlar yoluyla hedef ergosterolün
tükenmesine aracılık eder.

Bu durum, polienlerle efektif bir etkileşime
girmeyen alternatif sterollerin üretimine yol açar.



Azoller:
Küçük moleküllerdir, 

Lanosterolü ergosterole dönüştüren

enzim olan lanosterol 14α-demetilazı

(Erg11) inhibe ederek Ergosterol 

sentezini bloke eder.



Azollere karşı direnç

ERG11 mutasyonu ile lanosterol demetilaz

enziminde düşük ilaç baglama affinitesi gelişir.

İlaç hedefinin aşırı ekspresyonu, 

transkripsiyonel aktivatör UPC2'deki fonksiyon

kazancı mutasyonları veya ERG11'in kopya

sayısını doğrudan artıran [i(5L)] gibi

anöploidilerin oluşumu yoluyla meydana

gelebilir.

Efflux transporterların ekspresyonunda artış



Ekinokandinler:

-Mantar hücre duvarının temel bir

bileşeni olan β-1,3 glukan sentezi için

gerekli bir enzim olan β (1,3)-D-glukan

sentazı bloke ederek etki eder.



Ekinokandinlere karşı
direnç

Ekinokandinlere direnç öncelikle ilaç hedefinin (1,3)-β-
D glukan sentazın katalitik alt birimini kodlayan FKS 
genlerindeki mutasyonları içerir.

C. albicans ve C. auris için, ekinokandin direnci veren
mutasyonlar FKS1'de meydana gelirken, C. glabrata için
hem FKS1'de hem de onun paralogu FKS2'de 
mutasyonlar meydana gelir.ayan FKS genlerindeki
mutasyonları içerir.



Flusitozin
Sitozin permeaz yoluyla mantar hücrelerine girebilen bir ilaçtır

Sitozin deaminaz tarafından 5-florourasil'e dönüştürülür. 

Bu son bileşik, RNA ve DNA metabolizmasına etki eder.







Fisher, M. C., (2018). Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security. Science, 360(6390), 739–742.

Yaygın olarak kullanılan sınırlı sayıda antifungal ajana dirençli patojenik mantarların son 
zamanlarda ortaya çıkma oranı çok yüksek. 

Örneğin azoller, yalnızca insan ve hayvan sağlığı bakımı ve bitki koruma için değil, aynı 
zamanda zehirli boya kaplamalarında ve kereste korumada da kullanılmaktadır. 

Azollerin her yerde bulunması ve çokça kullanılmaları, birçok ortamda direncin bağımsız 
evrimini hızlandırmıştır. 

Bu geniş kimyasal sınıfına direnç kazanmış, fırsatçı mantarlar ile oluşan enfeksiyonlar 
insan sağlığını tehdit etmektedir. 



Fisher, M. C., (2018). Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food security. Science, 360(6390), 739–742.



Azol Direnci 
1977-2017

Mavi skala bitkisel ürünlerde

patojen funguslarda azol direncini

göstermekte

A. fumigatus, C. albicans, C. auris, 

C. glabrata, Cryptococcus gattii ve

Cryptococcus neoformans 

patojenlerinin azollere (kırmızı skala) 

direncini göstermekte.



Kandidalar







Yıllar içinde non-albikan türlerde artış



6 yıllık dönemde, 2.547 maya izolatı

Candida albicans (%43.1) 

Candida parapsilosis kompleks (%29.1), 

Candida glabrata (%10.1), 

Candida tropicalis (%7.5), 

Candida krusei (%2.4), 

Candida kefyr (%1.6) 

Diğer maya türleri (%6.2)







Kandidalarda 
Antifungal Direncin 
Epidemiyolojisi



Candida auris
5 kıtada izole edilen yeni ortaya çıkan bir patojen.

Enfeksiyon kontrol önlemlerine uyuma rağmen YBÜ’nde, 
nozokomiyal salgınlara neden oluyor.

Konvansiyonel fenotipik ve moleküler tekniklerle tanımlamada
zorluk.

C. haemulonii, Rhodotorula glutinis, C. famata 

Yayılım mekanizması bilinmiyor???



C. auris
Diğer kandida türlerinden daha yüksek mortalite oranları (%35-72)

Direnç profili çok yüksek.

MDR bakteriler gibi yayılım paterni,

Biyofilm formasyonu,

Tarama ve izolasyon ihtiyacı mevcut.

Ampirik tedavide ekinokandinler öneriliyor



Chaabane F, Graf A, Jequier L and Coste AT (2019) Review on Antifungal Resistance Mechanisms in the Emerging Pathogen Candida auris. Front. Microbiol. 10:2788.



Candida auris







Candida auris artık İstanbul’da



-81 yaş, kadın, 
-Tekrarlayan C. parapsilosis üremesi
-MALDI-TOF ile tür tayini



C. auris Geçici MİK Breakpointleri

Flukonazol32 μg/mL, 

Amfoterisin B2 μg/mL, 

Kaspofungin/micafungin 4 μg/mL

Clin. Infect. Dis. 2018;66(2):306–11.



71 yaş erkek hasta,

Akciğer CA,

Covid pozitif,

API ID 32C (bioMerieux, 
Fransa) test kiti ile
“Sacchromyces kluyveri; 
Candida sake, kabul
edilemez profil”



C.auris

API (bioMerieux, Fransa), 

VITEK-2 (bioMerieux, Fransa), 

Phoenix (BD Diagnostic Systems, 

ABD) ve

RapID Yeast Plus (Remel, ABD) gibi

biyokimyasal temelli identifikasyon

C. haemulonii, 

C. famata, 

C. sake, 

C. parapsilosis, 

C. duobushaemulonii

Saccharomyces cerevisiae 

olarak yanlış tanımlanabilmektedir. 

ElBaradei A. A decade after the emergence of Candida auris: what do we know? Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020; 39(9): 1617-27.



C.auris

Veritabanları güncellenmiş olan, 

VITEK-2 (bioMerieux, Fransa) versiyon 8.01, 

VITEK MALDI-TOF MS (bioMérieux, Fransa) 

MALDI Biotyper MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, ABD) 

sistemleriyle tanımlanabilmektedir.

ElBaradei A. A decade after the emergence of Candida auris: what do we know? Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020; 39(9): 1617-27.



18 yaş, erkek hasta, beyin tümörü öyküsü

VITEK-2 sistemi kullanılarak Cryptococcus laurentii olarak yanlış tanımlanmış.

MALDI-TOF-MS ile C. auris





FKS mutant Candida glabrata
• Azol ve ekinokandinlere artan direnç oranları

mevcut.
• FKS genindeki mutasyon ekinokandin direnci için

en önemli mekanizma.
• Ekinokandinlere daha önce maruz kalma en 

önemli risk.
• Kaspofungin dirençli izolatlarla enfekte

hastalarda kötü sonuçlar ve yüksek tedavi
başarısızlığı (%60-80)



Kanser hastalarında dirençli C. glabrata 
infeksiyonu

149 C. glabrata (2005-2013)

-%20.5 Flukonazol dirençli

-%10.3 Kaspofungin dirençli

-%6.8 multidrug-resistant

Flukonazol direnci için risk 
faktörleri

- Azol kullanımı

- Hematolojik malignite

- Mekanik ventilasyon

Kaspofungin direnci için risk faktörleri

- Kaspofungin kullanımı

- Monositopeni

- TPN 



• Overall mortalite %33
• FKS mutasyonu için risk faktörü Daha önce ekinokandin (özellikle 

kaspofungin) kullanımı.
• FKS mutasyonu varlığında en uygun seçenek lipozomal Amfoterisin B.



• C. glabrata

prevelansında artış.

• FKS mutasyonu veya 

flukonazol

MIC≥ 32μg/mL ise 

ekinokandin ve 

flukonazol ile tedavi 

başarısızlığı



Fungi 2021, 7, 691.

Ekinokandin direnci giderek daha fazla bildirilmekte,  ancak in vitro direnç gösteren izolatlar

Türkiye'den henüz bildirilmemiştir. 

Türkiye'de ilk genotipik olarak FKS mutant olan ve fenotipik olarak ekinokandin dirençli C. 

glabrata klinik suşu



FKS

• Candida tropicalis, Türkiye'de kandideminin
dördüncü önde gelen nedenidir. 

• 1997'den 2017'ye kadar C. tropicalis izolatları
antifungallere tamamen duyarlı, 

• Azole duyarlı olmayan C. tropicalis'in artan
küresel prevalansı

• Yüksek flukonazol toleransı
• Flukonazol terapötik yetmezliği

• 161 C. tropicalis, kan izolatı, 7 Merkez
• ERG11, FKS1 gen 
• %18,6 sı Azol duyarlı olmayan izolatlar
• 52 izolatta yüksek flukonazol toleransı
• Bu izolatlarla gelişen enf.larda terapotik

yetmezlik oldukça yüksek
• Bütün izolatlar Amfoterisin B ve

ekinokandin duyarlı



C. parapsilosis kandidemilerinde
ekinokandinlerin rolü

• Ekinokandinlere azalmış in vitro aktivite,
B-1,3-D- glukan sentazı kodlayan FKS1 
genindeki polimorfizme bağlı
• Flukonazol, ekinokandinlere göre daha iyi

olabilir.
• Flu X Ekinokandin karşılaştıran bir çok

çalışmada ekinokandinlerde daha düşük
mortalite yok.

• Perzistan kandidemi ile olası ilişki



• Candida parapsilosis,Türkiye’de
kandideminin ikinci önde gelen
nedeni. 

• 2019-2020 yılındaki izolatlar
ERG11 and HS1/HS2-FKS1 
mutasyonları açısından
incelenmiş.

• Y132F, ERG11'de en sık görülen mutasyon. 

• Y132F taşıyan izolatlar ile enfekte olan ve Flukonazol

alan tüm hastalarda terapötik başarısızlık

• Diğer FNS ve duyarlı izolatlarla enfekte olanlardan

önemli ölçüde daha yüksek mortalite (%50 vs %16.1)



Kritik Öneriler

1- Tür tayini yapılması: MALDI-TOF-MS vb.

2- Rutin Antifungal Duyarlılık Testlerinin Yapılması: Broth 
Mİcrdilüsyon



1229 COVID-19 hastasından 63'ünde kandidemi gelişti. 

Kandidemi insidans hızı 1000 yoğun bakım günü başına 4.4 epizod. 

En yaygın tür Candida albicans (%52.3) .

SVK, Multifokal koloniazasyon, Uzamış YBÜ yatışı risk faktörü

Steroid kullanımı risk azaltıcı faktör !!!



Aspergilluslarda 
Antifungal Direncin 
Epidemiyolojisi



Antifungal Direnç

Tanıda 
gecikme

Yüksek
mortalite

Ampirik ve
profilaktik

tedavi DİRENÇ
Tarımsal

Azol
kullanımı



Aspergillus’da direnç:

1. Denning. Antimicrob Agents Chemother. 1997;41:1364. 2. Rybak. J Antimicrob Chemother. 2019;74:842. 3. Buied. 
J Antimicrob Chemother. 2010;65:2116. 4. Fraczek. J Antimicrob Chemother. 2013;68:1486. 5. Buied. J Antimicrob Chemother. 
2013;68:512. 6. Verweij. NEJM. 2007;356:1481. 7. Wiederhold. Advances Against Aspergillosis 2014. Abstr 93.

A. fumigatus’ta 1997 gibi erken bir tarihte tanımlanan itrakonazol direnci [1]

Azol direncinin mekanizmaları [2-5]
◦ CYP51A mutasyonel sıcak noktaları: G54, L98, G138, P216, M220, G448

◦ Promoter bölgedeki TR içinde nokta mutasyonlarının global olarak ortaya çıkışı: TR34 / L98H, TR46 / 
Y121F / T289A - azollerin çevresel kullanımıyla bağlantılı.

◦ CYP51B / efflux pompasının overekspresyonu

Azol kullanmamış kişiler dahil olmak üzere multiazol dirençli izolatlar izole edilmekte [6]

San Antonio'daki UT Sağlık Bilimleri Merkezinde A. fumigatus direnci [7]
◦ İtrakonazol:% 2.58; posakonazol:% 4.06; vorikonazol:% 3.46



Dünya
kırmızıya
dönüyor

Sekonder direnç



Sekonder Direnç

• Hollanda ve İngiltere’de direnç oranları yüksek.

Menendez. J. Fungi 2016, 2, 21; 



Menendez. J. Fungi 2016, 2, 21; 



Yunanistan'da çevresel pan-

azole dirençli A. fumigatus'un

ilk kez rapor edildiği çalışma.





FILPOP çalışması: İspanya

Alastruey-Izquierdo .Antimicrob Agents 
Chemother. 2018

Alastruey-Izquierdo .Antimicrob Agents 
Chemother. 2013

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Alastruey-Izquierdo+A&cauthor_id=29941643
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Alastruey-Izquierdo+A&cauthor_id=29941643


Emerging Infectious Diseases • Vol. 21, No. 6, June 2015



• A. fumigatus'ta edinilmiş azol

direnci 9 Avrupa ülkesinde, 17 

merkezin 11'inde tespit edildi.

• Azol direncinin genel yaygınlığı % 

3,2 idi; TR34 / L98H, A. 

fumigatus sensu stricto

izolatlarında baskın direnç

mekanizmasıydı (% 48.9).



Klinik Sonuçlar



Aspergillozis

Mortalite
Duyarlı İzolatlar Dirençli izolatlar

%30-50 %88



1. van der Linden. Emerg Infect Dis. 2011;17:1846. 2. Buied. J Antimicrob Chemother. 2010;65:2116. 3. Verweij. NEJM. 2007;356:1481.

Azole Resistance to A fumigatus, UK[2]

Percentages above bars indicate frequency of resistance.

Multiazole Resistance 
in A fumigatus, Netherlands[3]

P < .001
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Birleşik Krallık ve Hollanda



Tür kompleksi



Kriptik türler
Aspergillus fumigatus, invaziv aspergillosis için ana etyolojik ajan.

Diğer aspergillus türleri de etken olabilir Aspergillus fumigatus complex (A. fumigatus sensu
stricto veya kriptik türler).

Diğer türler konvansiyonel metotlarla sıklıkla yanlış tanımlanmakta ve A. fumigatus’dan ayrımı
yapılamamakta.

Klinik önemli bazı türler (kriptik) intrinsik azol direncine sahip

A. lentulus, A. udagawae, A. viridinutans, and A. thermomutatus (Neosartorya pseudofischeri) 
reftrakter IA ile ilişkili.



Kriptik türler
Kesin ayrımda beta tubilin veya calmodulin için sekans analizi yapılmalıdır

Multiplex PCR   veya MALDI-TOF MS umut verici sonuçlara sahip. 

Geliştirilmiş tanı teknikleri ve Antifungal duyarlılık testlerinin yapılması önemli bu türler için



Kriptik Türler



A. fumigatus vs A. lentulus



Aspergillus -IA
Antifungal direnç oranlarında artış var.
• Farklı hızlarda sekonder direnç,
• MDR kriptik türlerde
Lokal epidemiyolojik verilerin bilinmesi çok
önemli.
Invaziv enfeksiyon olasılığında elde edilen
izolatlara Antifungal duyarlılık mutlaka çalışılmalı.
Referans Laboratuvar

AFDT
Prevelans

takibi Epidemiyoloji
k çalışmalar
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