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EP‹DEM‹YOLOJ‹

Candida menenjitleri genel anlamda oldukça
nadir görülen infeksiyonlard›r. Literatürdeki ol-
gular›n hemen hepsi hastane kökenli infeksiyon
etkeni olarak beyin cerrahisi sonras› geliflen ol-
gulard›r (1,2). Montero ve arkadafllar›n›n sistema-
tik derlemelerinde 1958-1996 y›llar› aras›nda ‹n-
gilizce literatürdeki olgular araflt›r›lm›fl toplam 36
olgunun rapor edildi¤i bildirilmifltir (3). Ankara
Üniversitesinde yap›lan bir çal›flmada 1993-2002
y›llar› aras›nda toplam üç olgu görüldü¤ü belirtil-
mifltir (4).

KL‹N‹K ve TANI

Hastalar›n ço¤unda öyküde bakteriyel me-
nenjit tedavisi nedeniyle genifl spektrumlu anti-
biyotik, steroid, idrar sondas› ya da intravenöz
kateter kullan›m› mevcuttur. Hastalar›n klini¤i
klasik nozokomiyal menenjit olgular›ndan daha
farkl› de¤ildir (2,3).

Mikrobiyolojik tan›da beyin omurilik s›v›s›
(BOS) incelemesi önemlidir. BOS örneklemesi
varsa lomber-ventriküler drenaj ya da lomber
ponksiyon vas›tas›yla yap›labilir. Özellikle lomber
ya da ventriküler drenaj› olan hastalarda birden
fazla örnekte mikolojik üreme önemlidir. 
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HASTA YÖNET‹M‹

Tüm menenjitlerde oldu¤u gibi Candida me-
nenjitlerinin yönetiminde de h›zl› tan› ve tedavi
önemlidir. Son “Infectious Diseases Society of
America (IDSA)” kandidoz tedavisi rehberine göre
C. albicans menenjitleri için önerilen tedavi rejimi
3-5 mg/kg/gün dozunda lipit form amfoterisin B
ve/veya 5-flusitozin fleklindedir. Alternatif olarak
flukonazol (400-800 mg/gün) ve 5-flusitozin kombi-
nasyonu kullan›labilir (2). 

Amfoterisin B’nin dezavantajlar› renal toksisi-
te, elektrolit kayb›, normositik normokromik ane-
mi ve damar içi tedavi s›ras›nda geliflen grip ben-
zeri tablo gibi yan etkiler ve fungisidal seviyeye
ulaflmay› zorlaflt›ran BOS’a zay›f geçifltir. Lipit
form amfoterisin B ile bu dezavantajlar bir yere
kadar azalmaktad›r ama yan etki riski yine de
mevcuttur. Lipit formlardan hangisinin daha etki-
li oldu¤una dair karfl›laflt›rmal› klinik veri yoktur
(1,2). Tavflan deneysel Candida menenjiti mode-
linde amfoterisin B lipit kompleks, lipozomal am-
foterisin B’ye göre daha az etkili bulunmufltur (5).
Lipit form amfoterisin B ile ilaç maliyetinin amfo-
terisin B deoksikolata göre 100 kattan fazla artt›¤›
da belirtilmelidir. 

Rehberdeki ikinci seçenek ajan olan flukona-
zolün BOS’a geçifli oldukça iyidir (%80 civar›nda).
Literatürde hem primer hem de ard›fl›k tedavide
baflar›l› ve baflar›s›z olgu sunumlar› görülmekte-
dir. Bu nedenle tedavide ilk seçenek olarak öne-
rilmemektedir (2).

Hem flukonazol hem de amfoterisin B içeren
rejimler için önemli bir sorun 5-flusitozinin ülke-
mizde bulunmamas›d›r. 

Fungisidal etkili olmas› nedeniyle menenjit te-
davisinde teorik olarak yeri olabilecek kaspofungi-
nin BOS’a geçiflinin az olmas› tercih edilme olas›l›-
¤›n› azaltmaktad›r. Literatürde tedavi baflar›s› ve
baflar›s›zl›¤› bildirilen çeflitli olgu sunumlar› varsa
da klinik tecrübe oldukça azd›r. Son IDSA kandi-
doz rehberi santral sinir sistemi kandidozunda
kaspofungin önermemektedir (2). 

Vorikonazol, “Food and Drug Administration
(FDA)” taraf›ndan immünkompromize olmayan ko-
nakta kandidemi ve aspergilloz tedavileri için en-
dikasyonlar›n› alm›fl triazol bir antifungaldir. IDSA

aspergilloz rehberine göre santral sinir sistemi as-
pergillozu için ilk tercih olarak önerilmektedir.
BOS’a geçifli iyidir. BOS/serum oranlar› %42-67 ara-
s›ndad›r (6). Vorikonazolün Candida menenjitleri
konusundaki etkisi aç›s›ndan yaln›zca tek bir olgu
sunumu vard›r (1). IDSA kandidoz rehberi voriko-
nazolü eldeki tecrübenin yetersizli¤inden dolay›
önermemektedir (2). 

Hasta yönetiminde baflka önemli bir nokta da
Candida menenjiti flant veya protez gibi bir yaban-
c› cisim üzerinde gelifltiyse yabanc› cismin ç›kar›l-
mas› gereklili¤idir (2,3,7).

SONUÇ

Candida menenjitleri nadir görülmekle birlikte
önemli mortalite ve morbiditeye neden olmakta-
d›rlar. Tüm menenjitlerde oldu¤u gibi Candida me-
nenjitlerinin yönetiminde de h›zl› tan› ve tedavi
önemlidir. IDSA kandidoz tedavisi rehberine göre
C. albicans menenjitleri için önerilen tedavi rejimi 3-
5 mg/kg/gün dozunda lipit form amfoterisin B
ve/veya 5-flusitozin fleklindedir. Alternatif olarak
flukonazol (400-800 mg/gün) ve 5-flusitozin kombi-
nasyonu kullan›labilir. Kaspofungin ya da vorikona-
zol kurtarma tedavisi seçene¤i olarak kullan›labilir.
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