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CANDIDA ALBICANS ADHESION
Yrd. Doç. Dr. Arzu ATAY*
ABSTRACT

ÖZET

Oral candidiosis is the most common
oppurtunistic fungal infection encountered in dentistry.
C.albicans adhesion of denture materials is widely
recognized as the main reason for the development of
denture stomatitis. Poorly fitting prosthesis or the
prosthesis that is not properly cleaned is being known
to increase the risk of the infection caused by the
adhesion of C albicans. The aim of this review was
summarize characteristics of adhesion of C.albicans in
dental infections.
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Kandida enfeksiyonlar , di hekimli+inde bilinen
en yayg n mantar enfeksiyonlar ndand r. C.albicans
protez kaynakl stomatitisin bilinen en önemli etkenidir.
Doku uyumu bozulmu hareketli protezlerin ve iyi
temizlenmeyen protezlerin, C.albicans’ n mukozaya
yap mas yolu ile olu aca+ enfeksiyon riskini
artt rd klar
bilinmektedir.
Bu
derlemede
di hekimli+inde görülen enfeksiyonlar n ba l ca etkeni
olan C.albicans’ n yap ma özelliklerinin özetlenmesi
amaçlanm t r.
Anahtar
kelimeler:
Candida
albicans,
yap ma

C. albicans Yap$%mas$
C.albicans f rsatç bir patojendir. Temasa geçti+i

G R
Mantar enfeksiyonlar na sebep olan 150 çe it
tür oldu+u bilinmekle beraber, bunlardan birkaç
önemli patojenlerden say lmaktad r. Yap lan çal malarda a+ z içinde olu an mantar enfeksiyonlar n n önde
gelen etkeninin C albicans oldu+u tespit edilmi tir.1
C.albicans, sa+l kl bireylerin oral kavitesinde bulunan
mikroorganizmalar n %25 kadar n olu turur.2,3 9mmünsistemin bask land + durumlarda, radyoterapi gören
hastalarda, beslenme yetersizliklerinde, diyabet ve HIV
pozitif olan bireylerde dokular n C.albicans duyarl l + n n artt + görülmü tür.4 Yap lan son çal malarda
özellikle B12 vitamin ve folik asit eksikli+inin de C.
albicans duyarl l + nda etkisi ispatlanm t r.5
9mmün sistemi tamamen veya k smen
fonksiyon d
b rakan sebepler her zaman sistemik
olmay p lokal de olabilir. Örne+in kalp, göz, di protezi
gibi veya kateter gibi uzun süre suni materyal ile
temas eden dokularda lokal bir immün yetmezlik
durumu görülebilir. Bunun yan nda sigara, alkol gibi
tahri edici kimyasallar ile temas eden mukoza ve
deride lokal olarak immün savunma hasar görebilir.
Dolay s yla immün savunman n azald + herhangi bir
dokuda kandida infeksiyonu sürpriz olmaz.6

bir çok yüzeye yap ma e+ilimindedir; deri, t rnak ve
mukoza gibi canl dokulara yap makla beraber, çe itli
protez malzemeleri, biomateryaller, stentler, pacemakerlar ve endotracheal tüpler üzerine de yap ma
e+ilimi gösterirler.7,8 Bu mikroorganizmalar n yüzeye
yap mas n n iki safhal bir i lem oldu+u belirlenmi tir.9,10
Yap mada ilk etkile im spesifik olmayan ve geri
dönü ümlüdür. Yap lan çal malar yap man n ilk
safhas n n termodinamik bir a ama oldu+unu, yüzeyin
ve mikroorganizmalar n serbest yüzey enerjilerinin bu
a amada önemli oldu+unu göstermi tir. 9kinci safha
spesifik adezin reseptörlerinin etkile imini içerir ve
mikroorganizmalar adezinleri yüzeylerinde ta yarak
kimyasal olarak tamamlay c yüzey reseptörlerine ba+larlar. Bu safha yap may gerçekle tirir ve bir ileri
safha olan kolonizasyona müsaade eder. Mikroorganizmalar n yüzeye s k ba+lanmas geri dönü ümü
olmayan etkile imler olu turur.11,12 Adezinlerin, mikroorganizmalara enerji bariyerini a mada avantaj
sa+lad klar görülmü tür.13 Bunlara ilave olarak mikroor-ganizmalar n hidrofobik karekterinin ve yüzeyler
aras ndaki elektrostatik etkile imin yap ma seviyesini
belirledi+i tespit edilmi tir.11,14
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C.albicans, temasa geçti+i bölgede bile iminde
karbonhidrat (%41), protein (%5), fosfor ve heksozamin ihtiva eden bir ektraselüler matriks sentezleyerek hücre d nda biriktirir. Bu matriks hidrofobiktir
ve konak doku proteinlerine tutunabilir. Bu tutunmay
takiben üzerine s ras yla serum proteinleri (bilhassa
fibrin), deskuame epitel hücreleri, ölü lökositler, ve
psödophifalar yerle ir. Antifungallere daha dirençli olan
ve birbirlerinin ya am faaliyetlerini destekleyen
kandidiyal elementlerden olu an, çamursu yap daki bu
tabakaya kandidiyal biyofilm ad verilir.6,15,16

yönteminin k ve elektron mikroskobu çal malar na
k yasla daha avantajl oldu+unu gözlemlemi lerdir.7,21
Yap$%maya Etki Eden Faktörler
Biyofilm olu umu ve yap mas ile ilgili olarak,
yap man n olu tu+u yer ve dokunun önemli oldu+u
kabul edilmektedir. Bunun yan nda biyomateryalin
fizikokimyasal yap s , yüzey pürüzlülü+ü, ortamda
serum veya tükürük proteinlerinin ve di+er yap kan
mikroorganizmalar n varl + , konsantrasyon, maya hücrelerinin canl l + , kültür artlar gibi faktörler say lmaktad r.9,10,22
Hidrofobik yüzeylerin, yüzey enerjisi ve slanma
aç s küçük olan malzemelerin yap ma aç s ndan daha
uygun ortamlar oldu+u belirlenmi tir.23 C.albicans yap mas ile ilgili olarak ortamdaki pH oran n n yap may inhibe etti+i yönünde dü ünceler mevcuttur.9

Yap$%ma Tespit Yöntemleri
Kandidiyal biyofilm olu umu ve geli im modeli
ilk önce basit dura+an biomateryal-spesifik disc modeli
ile çal lm t r.17 Daha sonraki çal malarda perfuse
biyofilm fermenter model geli tirilmi tir.18 Biyofilmin ilk
yap mas ve geli im karakteristi+inin incelenmesinde
elektron mikroskobundan (SEM) veya lazer taray c
mikroskoptan (CLSM) yararlan lmi t r. Bu incelemeler
biyofilm konfigürasyonu hakk nda daha detayl bilgiler
elde edilmesini sa+lamaktad r. Bu yöntemlerle elde
edilen sonuçlar sayesinde C.albicans biyofilm olu umu
ve karakteristikleri hakk nda önemli bilgiler elde
edilmi tir.
Günümüzde C.albicans yap mas n ;
k veya
elektron mikroskobu kullan larak histolojik düzeyde
gösterme, metabolik aktivitenin pH de+i imi veya formazon olu umuna dayanan tekniklerle kantite edilmesi
gibi yöntemler ile ölçmek mümkündür.2,19,20 Ien ve
ark. (1997) çal malar nda biyofilm formasyonundaki
yo+unluk art n n kolorimetrik olarak tespit edilebildi+ini gözlemlemi lerdir.21 Bu yöntem özellikle Candida
albicans’ n biyolojik materyaller d ndaki proteinler,
plastikler ve akrilik malzemelere olan yap mas n
incelemede kullan lm t r. XTT metabolik indirgeme
ölçüm yöntemi ad verilen bu yöntem uygulamas en
kolay yöntemlerdendir. Bu model saye- sinde biyofilm
tabakas n n çok daha kolay izole edilebilmesi ve çe itli
deneysel parametrelerin ölçülerek tekrar tekrar çal labilmesi avantajlar n sa+- Lanm t r.7,20,21 Kolorimetrik yöntemde bir tetrazolium tuzu olan) (2,3)bis(2-metoksi-4-nitro-5-sulfophenyl)-5[(phenylamino)carbonyl]- 2H-tetrazolium hydroxide (XTT)’in 3-(4,5dimethyl-thiazole-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide yükseltilmesi düzeyinin metabolik aktivite göstergesi olarak kantitatif olarak ölçülür.19. Ien ve ark.
(1997) ile Ramage ve ark.(2001) çal malar nda, XTT

Di%hekimli6i
Aç$s$ndan
C.albicans
Yap$%mas$
A+ z içi dokularda özellikle protezi ta yan
bölgelerde meydana gelen patolojik de+i iklikler protez
stomatiti olarak adland r l rlar. Bu bölgelerde epitel
tabakas nda olu acak hasar ve inflamasyonlar protez
stomatitlerinin ba l ca etkenidir. Epidemiyolojik çal malarda protez kaynakl stomatitislerin genel stomatitisler aras ndaki yayg nl + n n %11-%67 oldu+u
görülmü tür.24,25-29 Protez stomatitlerinin protez kullaan hastalar n %67’sinde geli ebildi+i ve inflamasyona
sebep olan ba l ca etkenin de C. albicans oldu+u
belirtilmektedir.28 C. albicans n di+er kandidalar içerisinde a+ z mukozas ve plastik yüzeylere en iyi tutunan
mikroorganizma oldu+u kabul edilmektedir.6 Protez
stomatiti, dudak kenar iltihab , ka nt , oral mukozada
yanma, dilde eritem ve tükürük salg s nda azalma gibi
semptomlarla ve genellikle üst çenede görülür.29
A+ z içi, gerek tükürük ve gerekse epitel dokusu
ile mantar enfeksiyonlar na kar koruma alt ndad r.
Tükürük, normal oral mikrofloran n idamesinde önemlidir. Mukozay mekanik olarak temizlemesinin yan s ra
içeri+indeki immünoglobülin ve antimikrobial faktörler
yolu ile, olu abilecek mantar yap mas ve kolonizasyonlar n engeller. Tükürük ak nda meydana gelecek
de+i iklikler mantar enfeksiyonlar na uygun ortam
haz rlayacakt r. Mukozay kaplayan epitel dokusu ise
mantar enfeksiyonlar na kar bariyer i levi görür.4
Di protezleri; a+ zda pH de+i iklikleri meydana
getirmeleri, protez alt dokulara tükürü+ün ula mas n
engelleyerek temizleme kapasitesini azaltmalar
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dolay s ile dokulara oksijen ak m n engellemeleri gibi
sebeplerle a+ z içinde mantar enfeksiyonlar na uygun
ortam haz rlarlar. Buna ilave olarak protezlerin gece
tak lmaya devam edilmesi, okluzal ve doku uyumu
bozulmu protezlerin kullan m ve zay f a+ z hijyeni gibi
lokal faktörlerin varl + C.albicans için iyi bir ortam
haz rlayacakt r.27 Yap lan çal malarda C.albicans’ n
s kl kla mukozadan daha fazla say da akrilik yüzeylerde
bulundu+u görülmü tür, buradan yola ç k larak akrilik
protezlerin C.albicans için rezervuar gibi davrand +
kabul edilmektedir.30
C.albicans genellikle epitel ile kapl yüzeylerde
bulunur. Ancak baz klinik çal malarda di sert
dokular nda da özellikle dentin kanallar nda da bulundu+u gözlenmi tir.31 Bilimsel ara t rmalar C. albicans’ n
dentin yüzeyine kolayl kla kolonize oldu+unu ve ayr ca
dentin tübüllerine de penetre olabildi+ini göstermi tir.21 Ancak yine de a+ rl kl olarak dentin kanallar ndan
çok dentin yüzeyinde bulundu+u bildirilmi tir. Cannon
ve ark. C. albicans n iyi temizlenmemi di yüzeylerine
protein pelik llerinin varl + durumunda yap t + n
gözlemlemi lerdir.32
Di hekimli+i uygulamalar nda hareketli protezlerde s kl kla kullan lan akrilik malzemeler aras nda otopolimerizan akrili+in yap maya uygun oldu+u görülmü tür. Protetik malzemeler içinde otopolimerizan
akrili+in yüzeyine kolayl kla yap an g da kaynakl
karbonlar n C.albicans yap mas için en iyi ortam
olu turdu+u belirlenmi tir.24C.albicans n, yumu ak
kaide maddeleri üzerine olan yap mas birçok çal maya konu olmu tur ve yumu ak astar malzemelerine
yap man n nas l olu tu+u, malzemenin yap s n n buna
etkisi konusunda yap lan in vitro çal malarda, bu
malzemelerin latent bir antifungal etki gösterdi+i de
gözlenmi tir.25,26,33 Bu etkiyi olu turan yüzeyin
hidrofobik özelli+i ve malzemenin yap s nda bulunan
toz ve likitin içeri+idir.34
Protez kullanan bireylerde s kl kla görülen ve
bireylerin protezle uyumunu ciddi ekilde etkileyen
C.albicans enfeksiyonu di hekimli+i klini+inde zaman
zaman ciddi klinik tablolar olu turmu tur. Bu vakalarda
C.albicans’ n izole edilmesi ara t rmalar bu etken üzerinde çal maya yönlendirmi tir. Çal malar göstermi tir ki pürüzlü yüzeylere sahip materyallere düzgün
yüzeylilere k yasla daha az yap ma olmaktad r. Akrilik
rezinler ve porselen yüzeylerle yap lan çal malarda
pürüzlü yüzeylerde candida yap mas n n fazla oldu+u,
yüzey parlakl + artt kça mikroorganizma yap mas n n
azald + tespit edilmi tir.35-38

A+ z içi tükürük, pH ve do+al ortam olu turan
mikroorganizmalar n varl + ile dinamik bir yap ya
sahiptir. Nikawa ve ark. (1995) yapt klar çal malar nda a+ z ortam ndaki pH de+i ikliklerinin ve özellikle
yumu ak astar maddelerinin üretti+i etil alkolün C.
albicans yap man n etkiledi+ini tespit etmi lerdir.34
Ancak ayn ara t rmac yapt + di+er bir çal mada malzemelerin hidrofobik özelli+indeki ve alkol içeri+indeki
de+i ikliklerin yap ma özelliklerinde istatistiksel
anlamda de+i ikli+e sebep olmad klar n gözlemlemi tir
Bu çeli kinin varl + bu konuda daha detayl çal malar
yap lmas gere+ini i aret etmektedir.
Yap may inceleyen çal malarda elde edilen
önemli bir sonuç; farkl tip yüzeylerde benzer tipte
fiziksel yap n n ve ortam n bulundu+udur.7 Di hekimli+i
prati+i aç s ndan ideal dental malzemelerin yap maya
dirençli veya yap may engelleme özelliklerine sahip
olmas gereklili+i de+erlendirilmektedir.
Al$nabilecek Önlemler ve Tedavi
C.albicans yap mas n önlemeye yönelik olarak
yap lan çal malarda protez hatalar giderildikten sonra
protezin temiz tutulmas n n ve protezlerin sürekli
tak lmas al kanl + ndan vazgeçilmesinin tedavi olarak
yeterli olaca+ , antiseptik veya antimikotik ilaç tedavilerine gerek kalmayaca+ bildirilmi tir.24 Ayn yönde
baz yazarlar da protez temizligi ve uygun kullan m
al kanl klar n n en önemli önleyici ve tedavi edici
yöntem oldu+unu belirtmi tir.39
Candida enfeksiyonlarinin tedavisinde 2 haftal k
bir süre birçok yazar tarafindan önerilmi tir.40,41
Nystatin lokal olarak kullan lab len ve maliyeti dü ük
bir preparatt r. muhtemelen lokal olarak kullan lmas
nedeniyle, azol türevleri (Ketoconazole, Itraconazole,
Clotrimazole veya fluconazaole) kadar etkili olmad +
ileri sürülmü tür.42-44 Bu preparatlardan özellikle fluconazole daha çok tercih edilmektedir.45,46 Buna kar l k
birçok yazar nystatin'in klasik semptomlar n iyilestirilmesinde ve mantar kolonizasyonunun azalmas nda
oldukça etkili oldu+unu ileri sürmü lerdir.47-49 Epstein
ve ark. (1981) iki hafta boyunca günde 4 kere
uygulanan nystatin a+ z gargaras n n oldukça etkili
oldu+unu bildirilmi lerdir.40
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