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üﬂkün hastalar›n a¤z›nda “thrush” (pamukçuk-moniliazis) tan›m›n› ilk kez Hippocrates
(M.Ö. 460-377) kayda geçmiﬂ ve etken mikroorganizman›n mantar oldu¤unu 1839 y›l›nda Langenbeck göstermiﬂtir (1). Candida albicans insanlarda en yüksek oranda izole edilen türdür. Kandida türlerine hastane ortam›, g›da, giysiler, hava ve yüzeylerde s›k rastlan›r. Hastane çal›ﬂanlar›n›n ellerinde bulunabilir ve bu yolla hastane
kaynakl› bulaﬂ bildirilmiﬂtir.

D

Semptomatik gastrointestinal kandidiyazis,
kolonize bireyin haz›rlay›c› di¤er hastal›klar› veya lokal konak direncinde azalma neticesinde
kendi floras›ndaki aﬂ›r› ço¤almayla geliﬂen f›rsatç› bir infeksiyondur. Kandida türleri sa¤l›kl› bireylerin a¤›z boﬂlu¤unda %31-55 oran›nda belirlenmektedir. En yüksek oran 18. aya kadar infantlarda bulunur, diﬂ protezi kullanan ve a¤›z
hijyeni yetersiz olanlarda taﬂ›y›c›l›k yüksektir.
A¤›z izolatlar›n›n %70-80’i C. albicans’t›r, Candida
glabrata ve Candida tropicalis %5-8 oran›nda, di¤er
türler ise nadiren görülür. Kolonize ve patojen
mikroorganizmalar aras›nda oranlar benzerdir.
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PATOGENEZ ve KONAK SAVUNMASI
Çeﬂitli lokal ve sistemik konak faktörleri ile
d›ﬂ etkenler, gastrointestinal kandida taﬂ›y›c›l›k
prevalans›n› ve patojenin blastokonidial taﬂ›y›c›l›k faz›ndan virülan hifal faza geçiﬂini artt›r›r.
Kandida infeksiyonlar›n›n a¤›rl›¤› ve yayg›nl›¤›
aﬂa¤›daki haz›rlay›c› faktörlerin ciddiyeti ve say›s›yla artar.
1. Yaﬂ
Yenido¤anlar›n oral infeksiyonlar› ço¤unlukla
do¤um kanal›ndan bulaﬂ ile meydana gelir. Kandidaya karﬂ› savunma mekanizmalar›n›n geliﬂmemiﬂ olmas› da taﬂ›y›c›l›kta rol al›r.
2. Do¤al ‹mmünite
Ço¤unlukla yard›mc› veya bask›lay›c› T-hücre
iﬂleviyle ilgilidir. ‹nterferon-γ (IFN-γ) kandidalar›n invaziv hifal faza de¤iﬂimini bask›lar. Nötrofil
ve monosit yoklu¤unda kolonizasyon ve invazyona yatk›nl›k artar.
3. Diabetes Mellitus
Diyabetiklerde oral ve fekal taﬂ›y›c›l›k oranlar› yüksektir.
4. Diyet Faktörleri
Yüksek karbonhidrat diyetlerinin özellikle rafine ﬂekerin taﬂ›y›c›l›¤›n› artt›rd›¤› ileri sürülmektedir.
5. Lokal Travma
Oral “thrush” baﬂ ve boyun kanserlerinde
radyasyon sonras› s›kt›r, kemoterapiye ba¤l› mukozitin de yayg›n komplikasyonudur.
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6. Antimikrobikler
Antibiyotik kullan›m› en s›k bildirilen gastrointestinal taﬂ›y›c›l›k ve semptomatik oral kandidiyazis nedenidir. Antibiyotik sonras› semptomatik kandida gastrointestinal süperinfeksiyonu
oran› ise düﬂüktür (%2).
7. Kortikosteroidler
Kortikosteroid kullanan insanlarda lokal, yüzeyel, invaziv ve dissemine kandidiyazise duyarl›l›¤›n artt›¤› belirlenmiﬂtir. Kortikosteroidler
doza ba¤›ml› antiinflamatuvar ve immünsüpresif
etki gösterirler. C. albicans intraselüler steroid
ba¤layan proteine sahiptir, özellikle kortikosteron ve progesterona afinitesi vard›r. Bronﬂ ast›m›
için steroid inhaler kullananlarda orofarengeal
kandidiyazis (OFK) s›kl›¤›nda art›ﬂ olur (%1-17).
8. H2 Reseptör Blokerleri
Mide ülserine invazyonda rolü oldu¤u ileri
sürülmektedir.
9. Malignite
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zeminleri vard›r. OFK yaﬂam kalitesini azalt›r,
g›da ve s›v› al›m›nda güçlük yarat›r. Tedavisiz
OFK’n›n en önemli komplikasyonu özefagusa
yay›l›m›d›r, fungemi ve dissemine kandidiyazis
seyrek görülür. OFK’n›n beﬂ de¤iﬂik ﬂekli tan›mlanmaktad›r (1):
1. Akut Psödomembranöz Kandidiyazis
(Eksüdatif Tip-Thrush)
En s›k rastlanan formdur. Mukozal yüzeylerde beyaz-sar›ms› kesik süt ﬂeklinde ak›nt› görülür. Küçük ayr›kt›r veya tüm a¤›z mukozas›n› kaplayan yo¤un ﬂekilde olabilir. HIV pozitif hastalarda s›k rastlan›r (Resim 1).
2. Kronik Atrofik Stomatit (Protez Stomatiti)
Kandidaya ba¤l› hastal›klar›n en s›k olanlar›ndan biridir. Genellikle belirtisiz olup, a¤›zda
yanma ve s›z› eﬂlik edebilir. Tipik bulgu protezin
dama¤a temas yerinde kronik ödem ve k›zar›kl›kt›r. Bu stomatit ﬂekli protez kullananlar›n %2460’›nda görülmektedir. Kad›nlarda erkeklere göre birkaç kat fazlad›r.

Akut lösemi ve kemik ili¤i transplante edilenlerde yüksek oranlarda gastrointestinal kolonizasyon görülmektedir.
PATOGENEZ
C. albicans’›n gastrointestinal sistem (G‹S)”e
tropizm gösteren özel bir türü yoktur. G‹S flora
bakterileri kommensal mantar kolonizasyonunu
s›n›rlar. Hayvan deneyleriyle özellikle anaerop
floran›n mantar geliﬂimini engelleyici ortam yaratt›¤› gözlenmiﬂtir.
Çeﬂitli kandidal virülans faktörleri infeksiyon
geliﬂmesinde rol alabilir. Bunlar aderans, biyofilm yap›m›, hücre yüzeyi hidrofobisitesi, enzimler, fenotipik farkl›laﬂma, dimorfizm ve antijenik
de¤iﬂim, moleküler benzerlik, hücre duvar› yap›s› ve farkl› sideroforlar› kullanabilme özellikleridir (2).
KL‹N‹K GÖRÜNÜMLER
OFK semptomlar› çok de¤iﬂkendir. Hiç yak›nma görülmedi¤i gibi, a¤›zda hassasiyet ve a¤r›, dilde yanma, hipofarenksin de tutulmas›yla
yutma güçlü¤ü olabilir. Genellikle ciddi görüntüye ra¤men semptomlar eﬂlik etmez. Klinik
bulgular, yayg›n eritem ve ayr›k beyaz yamalar
ﬂeklinde yanak mukozas›nda, bo¤azda, dilde ve
damakta görülen lezyonlard›r. Plaklar temizlendi¤inde düzensiz, eritemli, bazen de kanayan
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Resim 1. HIV pozitif hastada akut psödomembranöz kandidiyazis.
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3. Angular ﬁelitis (Perleﬂ)
‹ki duda¤›n birleﬂim yerinde s›z›, k›zar›kl›k ve
fissür vard›r. Vitamin ve demir eksikli¤i ile alakal› olabilir. Topikal antifungale cevap verir.
4. Kronik Hiperplastik Kandidiyazis
(Kandida Lökoplaki)
Yanak içinde ve seyrek olarak da dilde beyaz
plaklar veya lökoplaki ayr›k, renksiz ya da beyaz›ms› de¤iﬂik boyutlarda kabar›k lezyonlard›r.
Daha çok erkeklerde ve sigara içmeyle iliﬂkilidir.
Lökoplakilerin tamam› kandidaya ba¤l› de¤ildir,
ama biyopsi örneklerinin %6-90’›nda kandida
vard›r. Bu lezyonlar prekanseröz ise de kandidayla direkt iliﬂki kurulmam›ﬂt›r.
5. Orta Hat Glossiti (Median Romboid
Glossit veya Akut Atrofik Glossit)
Bu tablo, dilin üst ortas›nda papil kayb›, düzleﬂme ve k›zar›kl›kla belirgin simetrik lezyonlar›
tan›mlar. Masum bir olaydan çok, kandidan›n yol
açt›¤› bir lezyon oldu¤undan ﬂüphe edilmektedir. Dil hareketleri a¤r›l› ve s›n›rl› olabilir, travma
alan yan k›s›mlarda ödem vard›r. A¤›z oldukça
hassast›r, s›cak ve so¤uk içecekler ve sert g›dalar
a¤r› yapar. Geniﬂ spektrumlu antibiyotik tedavisinin komplikasyonu gibi görenler vard›r (3).
‹mmünbask›lanm›ﬂ hastalarda tedavisiz kalan
OFK, komﬂuluk yoluyla larenks ve bronkopulmoner bölgeye ve özefagusa yay›larak komplikasyonlara yol açabilir.
TANI
Özgün klinik görünümlere ra¤men fizik bulgular kesin tan› için yetersizdir. A¤›zda kemotera-

piyi takiben doku nekrozu ve kar›ﬂ›k bakteriyel
infeksiyonla oluﬂan a¤›r mukozit kandiday› taklit
eder. Tan› için fizyolojik su veya %10’luk potasyum hidroksitle yap›lacak direkt mikroskobik inceleme önerilir. Kültür ﬂart de¤ildir, kolonizasyon ve infeksiyon ay›r›m›n› sa¤lamaz. Tedaviye
cevaps›z olgularda kültür ve antifungal duyarl›l›k
testi yap›labilir.
TEDAV‹
OFK tedavisinde kullan›lacak çeﬂitli seçenekler Tablo 1’de görülmektedir (4). Jansiyen moru
1925 y›l›nda tedaviye girmiﬂtir, günümüzde fazla
kullan›lmaz. H›zl› etkili topikal antifungallerden
azol ve klotrimazol ile nistatinden daha iyi sonuç
al›nmaktad›r. HIV pozitif hastalarda hafif-orta
dereceli OFK’da 10 mg klotrimazol pastiller günde beﬂ kez önerilir. ‹lk etkin oral sistemik imidazol olan ketokonazol a¤›r malignite ve AIDS hastalar›nda 200 mg/gün 10-14 gün %80 baﬂar›yla
kullan›lm›ﬂt›r. Hepatotoksisite ve emilim sorunu
nedeniyle yerini triazollere b›rakm›ﬂt›r. Oral flukonazol iki dozda 100-200 mg/gün etkindir, emilim ve ilaç etkileﬂimleri bak›m›ndan ketokonazole üstündür. ‹trakonazol 100-200 mg/gün tedavisinin flukonazole eﬂde¤er %80 klinik baﬂar› sa¤lad›¤› gösterilmiﬂ ve hasta uyumlar› benzer bulunmuﬂtur. ‹trakonazolün ilaç etkileﬂimleri dezavantaj› vard›r. Azole dirençli olgularda amfoterisin B 100 mg/mL oral süspansiyon günde dört
kez 1 mL verilebilir.
AIDS hastalar›nda semptomatik OFK’n›n s›k
tekrarlamas› nedeniyle sekonder profilaksi (ida-

Tablo 1. Oral Kandidiyaziste Tedavi Seçenekleri.
Antifungal

Formül

Doz

Nistatin

Oral süspansiyon
Pastil*

4 x 400.000-600.000 U (4-6 mL)/gün
4 x 1-2 pastil/gün

Klotrimazol

Pastil*

5 x 10 mg/gün

Flukonazol

Kapsül
Oral süspansiyon*

1 x 100 mg/gün
1 x 100 mg/gün (10 mL)

Ketokonazol

Tablet

1 x 200 mg/gün

‹trakonazol

Kapsül
Oral süspansiyon*

1 x 200 mg/gün
2 x 100 mg (10 mL)

Amfoterisin B

Oral süspansiyon*
Pastil*
IV infüzyon

3-4 x 500 mg (5 mL)
4 x 1 pastil/gün
0.3-0.5 mg/kg/gün

Tüm formülasyonlar her yerde bulunmayabilir (* Yurdumuzda yok). Dozlar tipik hastalar için genel kabul gören dozlard›r. Ortalama tedavi süresi 7-14 gündür. Baz› özel durumlarda daha yüksek doz ve daha uzun süreler gerekebilir.
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me) uygulamas› yap›lmaktad›r. Uzun süreli en
uygun profilaksi bu hastalar için kesinleﬂmiﬂ olmasa da, haftada üç gün 200 mg/gün intermittant
flukonazol profilaksisi, tekrarlay›c› OFK ile vajinal kandidiyazisi azaltmada yararl›d›r (5).
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