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Özet 
Mycetoma tümör benzeri yapılar, multipl 
drene sinüsler ve granüllü püy oluşumu 
ile karakterize klinik bir antitedir. Esas 
olarak bir bakteri (actinomycetoma) ya 
da bir mantar (eumycetoma) tarafından 
oluşturulurlar. Etkenin ayırt edilmesi uy
gulanacak tedavi yöntemi ve tedavinin et
kinliği için en önemli noktadır. Eumyce
toma ile enfekte olan hastalar tedavi için 
antifungal ajanlar yanında genellikle cer
rahi eksizyona ihtiyaç duyarlarken, acti
nomycetoma ile enfekte olan hastalar sey
rek rekürrens olayları dışında antibiyo
tikler ile tedavi edilebilmektedir. Nadir 
görüldüğü için, Mycetoma pedis (Madura 
ayağı) teşhisi konan bir olgu literatür bil
gileri ışığında tartışıldı. 
Anahtar Sözcükler: Mycetoma. Madura 
ayağı. 

Summary 
Mycetoma is a clinical entity characteri
zed by tumefaction, multiple draining si
nuses and grain-filled pus. It is primarily 
produced by either a bacteria (actinomy
cetoma) or a fungal (eumycetoma) orga
nism. Determining the causative orga
nism is fundamental to the treatment pro
cess. Patients with actinomycetoma are 
treated with an antibiotic and can expect 
to have a clinical cure with little chance 
for recurrence, wheras, patients with 
eumycetoma are treated with an antifun
gal agent and surgical excision. As it seen 
rarely, a case was diagnosed as a Myceto
ma pedis (Madura foot) was discussed 
with literature. 
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Madura ayağı olarak da bilinen mycetoma, 
klinik olarak tümör benzeri yapılar, multipl 
drene sinüsler ve granüler püy oluşumu ile 
karakterize. yavaş ilerleyen, kronik bir has
talıktır. Subkutan dokularda yerleşip, tümör 
benzeri yapılar oluştururlar. Bazen komşu 
kemiği de tutabilen bu lezyonlar sıklıkla 
ayaklarda yerleşip, "Madura Ayağı" ismini 
alırlar (1.2). 

Mycetomalar actinomycotic ve eumycotic ol
mak üzere başlıca iki tiptir. Her iki tipteki 
ajanlar ile de benzer klinik tablo oluşmakta 
ise de. tedavi ve prognozları farklı olduğu 
için ayırt edilmeleri gerekir. Çünkü acti-
nomycetoma medikal olarak tedavi edilebil
mekte iken, eumycetoma genellikle medikal 
tedaviye dirençli olup. tedavileri için cerrahi 
eksizyona ihtiyaç duyarlar (1.2.3). 
Her iki gruptaki ajanlarla oluşturulan lez-
yonlarda da, esas olarak aktinomikozlarda 
tarif edilen şekle benzer mikroskopik görü
nüm mevcuttur. Apse odakları içerisinde bü
yüklükleri 0.5-2 mm arasında değişen, orta 
kısmı daha açık. kenarlara doğru gidildikçe 
daha koyu bazofilik görünüm alan granüller 
görülür. En dış kısımda eozinofilik ışınsal 
bir alan dikkati çeker. Apse alanı içerisinde 
ve çevresinde polimorf nüveli lökositler. 
plazma hücreleri, histiositler ve nükleer 
debrislerden başka, Langhans tipi dev hüc
reler de görülebilir (1). 
Nadir görülmesi nedeniyle, madura ayağı 
teşhisi alan bir olgu, bizce ilginç bulunurak. 
literatür bilgileri ışığında sunulmuştur. 

Olgu 
37 yaşında erkek hasta. Sol ayakta üç yıl içe
risinde tedricen büyüyen, ağrısız şişlik şika
yeti mevcut. Kullandığı çeşitli antibiyotikle
re rağmen, şikayetinin geçmediğini belirten 
olgunun fizik muayenesinde, sol ayakta 3-4. 
metatarslar üzerinde, en büyüğü 1.5 cm ça

pında, elastik kıvamlı, subkutan yerleşimli, 
birkaç adet kistik kitle mevcuttu. Direkt gra-
fide bu kistlerin, kemik yapılar ile ilişkili ol
madıkları tespit edilip, total olarak eksize 
edildi. 
Eksizyon materyali makroskopik olarak, 
çapları 1.5 cm ile 0.6 cm arasında değişen, 
dış yüzleri yağlı, kesitlerinde 1-2 mm çaplı, 
küçük kistik alanlar içeren, gri-beyaz renkli, 
elastik kıvamlı, birkaç adet. düzensiz doku 
parçasından oluşmaktaydı. Kistlerin içerisin
de koyu renkli, küçük granüUeri de içeren 
püy mevcuttu. Mikroskopik incelemelerde 
ise, yumuşak dokular içerisinde, çevre doku
ları kısmen tahrip eden, iltihabı granülasyon 
dokusu ile, bol lökosit, plazma hücreleri, 
lenfosit ve histiositlerden oluşan apse odak
ları mevcuttu. Apse odakları içerisinde, yer 
yer mantar granüUeri dikkati çekmekte idi. 
Bu grandilerin Hematoksilen-Eozin (HE) 
boyası ile mor renkte boyandığı, ortalarının 
açık renkli, perifere doğru gidildikçe daha 
koyu bazofilik boyandığı, dış çevrede ise, eo
zinofilik boyanan ışınsal uzantılar oluştur
duğu görüldü (Resim 1). PAS boyası ile, gra
ndilerde PAS (+) boyanma mevcuttu. Yine 
büyük büyütme ile. PAS (+) boyanan hifler 
dikkati çekmekte idi. 

Bu bulgular ile olguya Maduramikozis (Ma
dura ayağı) teşhisi konuldu. 

T a r t ı ş m a 
Mycetomalar subkutan dokularda yerleşip, 
doku tahribatı yapan enfeksiyöz ajanlar 
olup, tümör benzeri kitle oluşumu ile giden, 
pürülan enfeksiyon oluştururlar. Bazen 
komşu kemiği de tutabilen bu lezyonlar. sık
lıkla ayaklarda yerleşip, "Madura Ayağı" is
mini alırlar (1,2). 
Mycetomalar actinomycotic ve eumycotic ol
mak üzere, başlıca iki tiptir. Her iki tip ile 
oluşan klinik tablo da birbirlerine benzer. 
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Resim 1: Olguda apse odağı içerisinde ortada açık, periferde koyu bazofilik 
boyanan granüller (H-EX 80). 

Ancak prognoz ve tedavileri farklı olduğu 
için, ayırt edilmeleri gerekir. Actinomyceto-
ma bir grup fılamentöz bakteri ile oluşturu
lur. Bunların içerisinde en sık görülenleri, 
Nocardia brasilensis ve Streptomyces soma-
liensis (St. madurae)'dir. Bunlar daha ziyade 
el ve ayaklarda mycetoma oluştururlar (1). 
Eumycetoma kalın septalı hifleri olan, Allec-
heria boydii, Madurella grisea ve Madurella 
mycetomatis gibi bir grup gerçek mantar ta
rafından oluşturulur(l,2). Etkenin ayırt edil
mesi, uygulanacak tedavi yöntemi ve tedavi
nin etkinliği için en önemli noktadır. Çün
kü, eumycetoma ile enfekte olan olgular te
davi için antifungal ajanlar yanında genellik
le cerrahi eksizyona ihtiyaç duyarlarken, ac-
tinomycetoma ile enfekte olan olgular sey
rek rekürrens olayları dışında sülfonamid-
ler. tetrasiklinler gibi antibiyotikler ile teda

vi edilebilmektedir (1,2,3). Bizim olgumuzda 
da, medikal tedavi ile cevap alınamayıp, cer
rahi eksizyon uygulandı. 
Mycetoma olguları dünyanın her yerinde gö
rülebilmekte ise de, Meksika başta olmak 
üzere, en sık tropikal ve subtropikal bölge
lerde rastlanmaktadır. Erkeklerde kadınlara 
oranla 4-5 kat daha fazla tespit edilen myce
toma, en sık 34. dekaddaki kişileri etkiler 
(4). Genellikle sporadik olarak rastlanılan 
madura ayağı olguları, literatürde genellikle 
tek veya bir iki olgudan oluşan olgu sunum
ları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ülke
mizde tespit edildiği bildirilen olgular da 
mevcuttur (5.6.7). Enfeksiyonun bulaşması, 
muhtemelen delici ya da ezici yaralanmalar 
neticesinde enfeksiyöz ajanlarla enfekte 
olan toprak, tahta vb. materyal ile temas ne
ticesi olmaktadır (2). Bizim olgumuz da 37 
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yaşında erkek hasta idi. Ancak bulaşmayı 
izah edecek herhangi bir travma hikayesi 
mevcut değildi. 
Lezyon genellikle ayağın üst kısmı ya da 
ayak parmaklan çevresinde subkutan şişlik 
şeklinde başlar. Şişlik 8-10 mm çapında, ağ
rısız, elastik kıvamlı, subkutan yerleşimli, 
nodüler lezyon şeklinde olup, yüzeydeki de
ri normal ya da lezyon tarafından infîltre 
edilmiş olabilir. Lezyon olgunlaştıkça ayak 
ve bilekler üzerinde nodul, tüberkül ve si
nüs oluşumları ile karakterize tümör gelişir 
(2). Bizim olgumuzda yüzeydeki deri nor
mal görünüme sahipti. 
Mycetoma olgularında birbirlerine benzer 
klinik tablo ortaya çıkar. Genellikle ayaklar
da, bazen de eller ve gövdede çeşitli defor-
miteler oluşturan tümefakasyonlar şeklinde, 
multipl drene sinüslerle karakterize Iezyon-
lardır. Bu lezyonlar zamanla, tendon ve kas
ları tahrip edip. komşu kemiği de tutup, 
destrüktif osteomyelit tablosu oluşturabilir
ler. Drene oldukları sinüslerden, bazen mak-
roskopik olarak da görülebilen granüller atı
lır. Bu granüllerin büyüklükleri ve renkleri, 
sebep olan etkene bağlıdır. Eumycetoma ol
gularında, Madurella grisea ve Madurella 
mycetoma ile meydana gelenler siyah gra
nüller içerirler iken. actinomycetomalar ve 
Allescheria boydii gibi eumycetoma olgula
rında renksiz granüller bulunur. Her iki tip 
mycetomalar da, sistemikten ziyade lokal 
enfeksiyon oluşturmaya meyillidir (1,2). Bi
zim olgumuzda sinüslerde siyah renkli gra
nüller içeren püy materyali mevcuttu. 
Actinomycetomalar ve eumycetomalann her 
ikisinde de. mikroskopik görünüm esas ola
rak aktinomikozlarda tarif edilen görünüme 
benzer. Apse odakları içerisinde, büyüklük
leri 0.5-2 mm arasında değişen, orta kısmı 
açık. kenarlara doğru daha koyu bazofılik 
görünüm alan granüller görülür. En dış 

kısımda, eozinofilik boyanan ışınsal bir 
alanın varlığı dikkati çeker. Apse alanı 
içerisinde ve çevresinde, nötrofiller, plazma 
hücreleri, lenfositler, histiositler ile nükleer 
debrislerden başka. Langhans tipi dev hüc
reler de bulunabilmektedir. Eumycetomalar-
da PAS ve gümüşleme boyaları ile pozitif 
boyanan septalı hifler görülmekte iken, ac-
tinomycetomalarda gram boyası ile gram 
negatif matrikste gram pozitif boyanan 
granüller tespit edilir (1.2). Bizim olgumuz
da da, apse odakları içerisinde PAS (+) 
boyanan granüller tespit edildi. 
Özellikle ayaklarda görülen, kronik, ağrısız, 
subkutan yerleşimli, nodüler lezyonlarda 
ayırıcı tanıda mycetoma akla getirilmelidir. 
Yerleşim yeri. klinik ve histopatolojik bul
guları ile olgumuz, literatür bilgileri ile 
uyumludur. 
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