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ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerinde takip ettiğimiz kandidürisi olan hastalarda kandidemi gelişme oranlarını ve risk faktör-
lerini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Ocak 2004-Kasım 2008 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitelerinde takip edi-
len hastalar retrospektif olarak incelemeye alındı. Yoğun bakıma yatışından 72 saat sonra idrar kültür incelemesinde en az 103

kob/mL kandida türü üremesi kandidüri olarak kabul edildi ve bu hastalar çalışma kapsamına alındı. Kandidürisi tespit edilen hasta-
ların eş zamanlı ve daha sonraki kan kültürleri ve klinik gidişleri retrospektif olarak hasta dosyalarından incelendi. Kan kültür incele-
melerinde saf kültür olarak Candida spp. üretilmesi kandidemi olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizlerde SPSS 11.5 (Chicago, IL)
programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışma süresi içinde yoğun bakım ünitesinde 928 hasta takip edildi. Bu hastaların 215’inde kandidüri tespit edildi. Ol-
guların yaş ortalaması 58.5 ± 18.3 (1-90) yıl ve 109 (%50.7)’u erkek, 106 (%49.3)’sı kadındı. Bu hastaların idrar kültürlerinden
223 kandida izolatı elde edildi. Kandidaların büyük bir kısmı non-albikans kandida türleri idi (%68.6). Tüm kandida türleri içerisin-
de en sık izole edilen tür Candida tropicalis (%37.2) idi. Candida albicans oranı ise %31.4’tü. Kandidürisi olan hastalar arasında,
kandidemi oranı %4.7 olarak bulundu.

Sonuç: Yoğun bakımda kandidürili hastalarda kandidemi sıklığını düşük bulduk. Ancak, kandidemiler kritik hastalarda ciddi hastane in-
feksiyonlarıdır ve yoğun bakım ünitesinde artmış mortalite ve uzamış hasta yatış süresi ile ilişkilidir. Bu nedenle, özellikle yoğun bakım
hastalarında, kandidürinin dikkatli takip edilmesi, gerekli endikasyonda ve erken dönemde uygun antifungal tedavi uygulanması büyük
önem taşımaktadır.
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GİRİŞ

Son yıllarda nozokomiyal fungal infeksiyonlarda,
özellikle de kandidemi oranlarında artış dikkati çek-
mektedir. Nozokomiyal kandidemiler, nozokomiyal
kan dolaşımı infeksiyonları arasında %8-15 oranıyla
dördüncü sırada yer alır ve nozokomiyal kandidemi
gelişiminde kolonizasyon önemli bir risk faktörüdür[1-

5]. Yoğun bakım hastalarının %50’den fazlasında kan-
dida türleriyle kolonizasyon olmakta ve kolonizasyon
oranı arttıkça kandidemi gelişme riski de artmakta-
dır[6,7]. Kandidemi gelişimiyle beraber yoğun bakım
hastalarında morbidite ve mortalite artmakta, hasta-
nede yatış süresi uzamakta ve buna bağlı olarak da te-
davi maliyeti artmaktadır[8,9]. Kandidalarla kolonizas-
yonun neden olduğu klinik tablolardan biri de kandi-
düridir. Kandidüri varlığı; kontaminasyon, üriner ka-
teterle birlikte olan kolonizasyon (asemptomatik kan-
didüri), sistit, piyelonefrit, mantar topu veya invaziv
kandidozun bir işareti olabilir[10]. Kandidüri için bili-
nen çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlar; hastanın yaşı-
nın ileri olması, cinsiyetin kadın olması, diabetes mel-
litus varlığı, idrar yollarına ait bozuklukların olması,

genitoüriner tüberküloz varlığı, kronik böbrek yet-
mezliği ve malignite varlığı, nötropenik hasta olması,
uzun süreli antibiyotik kullanımının olması, immün-
süpresif tedavi alınıyor olması, idrar yollarında yaban-
cı cisim bulunması, daha önce geçirilmiş cerrahi mü-
dahale (ürolojik veya nonürolojik) varlığı ve böbrek
transplantasyonu yapılmış olmasıdır[11,12]. Yoğun ba-
kım hastalarının çoğunda sayılan bu risk faktörlerinin
birçoğunun bulunması nedeniyle kandidüri bu grup
hastalarda sık görülür. Yapılan çalışmalarda yoğun ba-
kım hastalarında kandidüri sıklığı giderek artmakta
olup, %19-44 oranında bildirilmektedir[13,14]. 

Bu bilgilerden yola çıkarak, yoğun bakım ünitele-
ri (YBÜ)’nde takip ettiğimiz hastalarda kandidüri ge-
lişme sıklığını, kandidürisi olan hastalarda kandidemi
gelişim oranını ve bu hastalarda kandidemi gelişimi
ile ilişkili olabilecek risk faktörlerini araştırmayı
amaçladık.

HASTALAR ve METOD

Ocak 2004-Kasım 2008 tarihleri arasında Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi YBÜ’de takip edilen hasta-
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SUMMARY
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Introduction: In this study, we aimed to investigate risk factors and candidemia development rate of the intensive care unit patients
with candiduria.

Patients and Methods: Mersin University Medical Faculty in the intensive care unit in January 2004-November 2008 between the da-
tes of follow-up review of the patients were retrospectively. After 72 hours in intensive care addmition in the urine culture examination
of at least 103 colonies of Candida spp. isolated were identified as candiduria. Patients with candiduria, concurrent and subsequent
blood cultures and clinical outcome were retrospectively reviewed the patient records. Blood culture examination, Candida spp. isola-
ted in pure culture was defined as the candidemia. SPSS 11.5 for statistical analysis (Chicago, IL) was used.

Result: In the study period, 928 patients were followed in intensive care unit. Candiduria were detected 215 of this patients. Average
age of the patients 58.5 ± 18.3 (1-90) years and 109 (50.7%) male, 106 (49.3%) female gender. Total 223 Candida spp. were ob-
tained from this patients urine samples and respectivelly 31.4% C. albicans, 68.6% non-albicans Candida. C. tropicalis was the most
frequently isolated species of all Candida species. Candemia rate was 4.7% among candiduria patients.

Conclusion: In conclusion, we found a low frequency of candidemia in patients with candiduria from intensive care unit. Hovewer, can-
didemia are important nosocomial infections in critically ill patients and are associated with substantial mortality and prolonged hospi-
talization in the intensive care unit. Therefore, especially in intensive care unit patients, candiduria should be taken into consideration. If
there is an appropriate indication appropriate for candidemia, early start of antifungal treatment is very important in this patients.

Key Words: Candiduria, Intensive care unit, Candidemia



lar retrospektif olarak incelemeye alındı. Çalışma sü-
resince YBÜ’lerde takip edilen 928 hastanın, mikro-
biyoloji laboratuvarına gönderilen idrar kültürleri in-
celendi. Yoğun bakıma yatışından en az 72 saat son-
raki idrar kültür incelemesinde en az 103 koloni Can-
dida spp. üremesi kandidüri olarak kabul edildi ve bu
hastalar çalışma kapsamına alındı[15]. Kolonizasyon
ve infeksiyon ayırımı olmaksızın tüm kandidüriler ça-
lışma kapsamında değerlendirildi. Laboratuvara gön-
derilen idrar kültürlerinden kandida izolasyonu tespit
edilen 215 hastanın klinik seyirleri retrospektif olarak
hasta dosyalarından incelendi. Bu hastaların idrar kül-
tür sonucundan sonraki 2-15 gün içerisindeki kan
kültürleri değerlendirildi. Kandidürisi olan hastalar-
dan, takibi sırasında klinik bulgularla birlikte kan kül-
türünde aynı tür kandida üremesi olanlar, “kandidüri-
ye sekonder kandidemi” olarak kabul edilip çalışma-
ya dahil edildi. Bu hastaların, hastanemiz infeksiyon
kontrol komitesi tarafından tutulan kayıtları incelendi.
Çalışma süresi içerisinde kandidüri olmaksızın kandi-
demisi olan hastalar çalışmaya alınmadı. Klinik ör-
neklerden saf kültür olarak elde edilen mayalar mor-
folojilerine göre, çimlenme deneyi, mısır unu-Tween
80 agardaki mikroskobik görünümlerine göre,
CHROM agardaki koloni rengine göre (BBL, Fransa)
ve API 20C AUX (bio-Merieux, Fransa) ve oksonog-
ram kiti kullanılarak tür düzeyinde isimlendirildi.

İstatistiksel analizlerde SPSS 11.5 (Chicago, IL)
programı kullanıldı. İstatistiksel yöntem olarak; Stu-
dent’s t test, Mann-Whitney U testi, ki-kare testi veya
Fisher’s exact testleri kullanıldı. p< 0.05 anlamlı ola-
rak kabul edildi.

BULGULAR

Çalışma süresi içinde YBÜ’de takip edilen 928
hastanın 215’inin idrarında kandida üremesi tespit
edildi. Alınan idrar kültürlerinde kandida izolasyon
oranı %23.2 olarak bulundu. Olguların yaş ortalama-
sı 58.5 ± 18.3 (1-90) yıl ve 109 (%50.7)’u erkek,
106 (%49.3)’sı kadındı. Bu hastaların idrar kültürle-
rinden 223 kandida izolatı elde edildi. Sadece sekiz
hastada iki tip kandida izole edilirken, geri kalan 207
hastada tek tip kandida üremesi saptandı. 

Kandidaların büyük bir kısmını (%68.6) non-albi-
kans kandidalar, %31.4’ünü Candida albicans oluş-
turuyordu. Tüm kandida türleri içerisinde en sık izole
edilen tür Candida tropicalis (%37.2) idi. İzole edilen
kandida türleri ve dağılımı Tablo 1’de görülmektedir. 

Kandidürisi olan 215 hastanın, 10 (%4.7)’unda
kandidemi geliştiği gözlendi (Tablo 2). Kandidüri tes-
pit edildikten sonra, ortalama kandidemi gelişme sü-
resi 6.3 ± 2.26 (3-10) gündü. Kandidemisi olan 10
hastanın beşinde etken Candida parapsilosis, üçün-
de C. albicans, birinde Candida glabrata ve birinde
C. tropicalis idi. Kandidemisi olan hastaların beşinde
malignite, birinde diabetes mellitus, ikisinde serebro-
vasküler hastalık mevcuttu. Kandidemisi olan tüm
hastalar mekanik ventilatör desteği almıştı ve hepsin-
de nozokomiyal infeksiyon nedeniyle geniş spektrum-
lu antibiyotik kullanım öyküsü mevcuttu. Kandidüriye
sekonder kandidemi gelişen 10 hasta ile kandidürisi
olup da kandidemi gelişmeyen 205 hasta karşılaştırıl-
dığında; yaş (p= 0.241), cinsiyet (p= 0.964), kandi-
demi risk faktörleri (total parenteral nütrisyon, antibi-
yotik kullanımı ve süresi, operasyon, hemodiyaliz,
steroid kullanımı) bakımından istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla p değerleri;
0.756, 0.855, 0.362, 0.079, 0.354, 0.661).
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Tablo 1. Kandidüri etkenlerinin dağılımı (n= 223)

Mikroorganizma Sayı %

Candida albicans 70 31.4

Candida tropicalis 83 37.2

Candida glabrata 42 18.8

Candida parapsilosis 18 8.1

Candida krusei 8 3.6

Candida kefyr 2 0.9

Toplam 223 100

Tablo 2. Kandidüri gelişen 215 hastanın karakte-
ristik özellikleri

Sayı %

Kadın 106 49.3

Erkek 109 50.7

Üriner kateterizasyon 209 97.2

Antibiyotik kullanımı 215 100

Diabetes mellitus 20 9.3

İleri yaş > 65 94 43.7

Kandidemi gelişimi 10 4.7



TARTIŞMA

Yoğun bakım hastaları kandida türleriyle sıklıkla
kolonize ya da infekte olurlar[16]. Çalışmamızda yoğun
bakımda yatan hastalardan laboratuvara gönderilen
idrar örneklerinde kandida izolasyon oranı %23.2 ola-
rak bulundu. Bu sonuç daha önce yapılan çalışmalar-
da bulunan %19-44 oranıyla uyumlu idi[12,13]. Bir haf-
tadan daha uzun süreli üriner kateteri olan YBÜ has-
talarında kandidüri oranını araştıran bir diğer çalışma-
da da, bizim çalışmamızdaki orana çok yakın olarak
kandidüri oranı %22 bulunmuştur[13]. Antibiyotik kul-
lanımı, kateter uygulanması, kadın cinsiyet, ileri yaş ve
diyabet gibi birçok faktör kolonizasyon ve kandidüri
gelişiminde risk faktörü olarak bulunmuştur[11,12,14].
Bilinen bu risk faktörleri kandidürili olgularımızın bü-
yük bir kısmında mevcuttu. Çalışma grubumuzda son
bir ay içerisinde antibiyotik kullanımı %100 olarak bu-
lunmuştur. Antibiyotik kullanımının kandidüri patoge-
nezinde kritik bir rolü mevcuttur. Kandidüri, antibiyo-
tik kullanımı sırasında veya hemen ardından gelişir.
Antibiyotikler gastrointestinal ve genital sistemlerdeki
endojen bakteriyel florayı baskılar ve mukozal yüzey-
lerde kandida kolonizasyonunu artırır, üriner kateter
mevcudiyetinde katetere bağlanan mayalar idrar yolla-
rına ulaşır[17-19]. Çalışmamızda kandidürili hastaların
büyük bir kısmında üriner kateter mevcuttu (%97.2).
Daha önce yapılan çalışmalarda da %84.4-92.6 gibi
benzer oranlar verilmiştir[14,15]. 

Çalışmamızda kandidüri etkenlerinin büyük bir kıs-
mının (%68.6) non-albikans kandidalar olduğu bulun-
du. Daha önceleri kandidürinin başlıca etkeni C. albi-
cans olarak bilinmesine rağmen, farklı bölgelerde ya-
pılan çeşitli çalışmalarda, günümüzde, artık non-albi-
kans kandida türlerinin C. albicans’tan daha sık görül-
düğü rapor edilmiştir[20-22]. Non-albikans kandidalar
içerisinde özellikle C. tropicalis ve C. glabrata idrar
kültürlerinde son zamanlarda artan sıklıkla karşımıza
çıkmaktadır[23,24]. Bizim çalışmamızda da non-albi-
kans kandidalar içerisinde C. tropicalis (%37.2) ve C.
glabrata (%18.8) en yüksek oranda bulunan türlerdi
(Tablo 1). Non-albikans türlerindeki bu yükseklik, kan-
didemilerde son yıllarda non-albikans türlerdeki artışın
bir yansıması olabilir[22]. Yoğun bakım hastalarında
yapılan diğer çalışmalarda kandidüri etkeni olarak en
sık C. albicans (%45’in üzerinde), ikinci sırada ise C.
glabrata bulunmuştur[13,14,25,26]. Başka bir çalışma-
da kandidüri etkenleri %30.5 C. tropicalis, %23.8 C.
albicans, %21 C. glabrata ve diğer non-albikans kan-
didalar olarak bulunmuştur[11]. Kandida türlerinin da-

ğılımının, coğrafik değişiklik gösterebileceği ve
YBÜ’lerdeki lokal risk faktörlerinin merkezler arasında
farklı olabileceği bilinmektedir.

Nozokomiyal infeksiyonlar içerisinde funguslar
son yıllarda önemli bir problem olmuştur[12]. Modern
yoğun bakım şartlarının oluşmasıyla kritik hastaların
sayısı artmış ve uzun süre yaşamaları sağlanmıştır. Bu
hastalarda kolonizasyon ve kandidüri oranlarının art-
ması kandidemi için risk faktörü olmuştur. Bizim ça-
lışmamızda kandidürisi olan 215 hastanın 10
(%4.7)’unda kandidemi gelişti. Yapılan çalışmalarda
kandidürisi olan hastalarda kandidemi gelişme oranı
ile ilgili farklı sonuçlar bulunmuştur. Yapılan bir çalış-
mada kandidürisi olan hastaların %10’unda kandide-
mi tespit edilmiş ve maligniteye bağlı obstrüksiyon en
sık altta yatan neden olarak bulunmuştur[27]. Pros-
pektif olarak yapılan kapsamlı bir çalışmada 530 has-
ta 12 hafta boyunca izlenmiş, sadece %1.3
(7/530)’ünde kandidemi saptanmıştır. Daha az sayı-
da hastayı kapsayan retrospektif diğer bir çalışmada
ise oran %10.5 (11/105) olarak bulunmuştur[28]. Ça-
lışmamızda kandidüri sonrası kandidemi gelişen atak-
larda en sık etken C. parapsilosis’ti (beş olgu). C. pa-
rapsilosis infeksiyonları özellikle parenteral nütrisyon
ve kateterle ilişkilidir[29].YBÜ’de bu tür uygulamaların
sıklıkla uygulanması bu sıklığa neden olmuş olabilir. 

Kandidemi gelişen hastalarla (n= 10), kandidemi
gelişmeyenleri (n= 215) karşılaştırdığımızda, kandide-
mi gelişimi açısından istatistiksel bir farklılık bulunma-
dı. Kandidemi gelişen hastaların sayısının düşük ol-
masının ve çalışmamızın retrospektif dizaynda olma-
sının bu duruma neden olabileceği düşünüldü.

Sonuç olarak; YBÜ’lerde kandidüri sık olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Kandidüri sonrası kandidemi ge-
lişme oranı düşük gibi görünse de kandidemi gelişimi
ile morbidite ve mortalite artmakta, hastanede yatış
süresi uzamakta ve buna bağlı olarak da hasta tedavi
maliyeti artmaktadır. Bu nedenle YBÜ gibi riskli has-
taların olduğu bölümlerde kandidürili hastaların dik-
katli takip edilmesi, gerekli endikasyonda ve erken
dönemde uygun antifungal tedavi uygulanması büyük
önem taşımaktadır.
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