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Ağız ortamı, anatomik, biyolojik, fizyolojik ve diğer özelliklerinden dolayı 

mikroorganizmalara açıktır. Bireyin yaşamı, beslenme şekli, geçirdiği hastalıklar v.s. gibi 

nedenlerden dolayı, buradaki mikroorganizmaların çeşitliliği ve sayısı değişir. Oral ve perioral 

(ağız ve çevresi) bölgede meydana gelen mantar enfeksiyonları, primer yerel lezyon veya 

sistemik mikozun belirtisi olabilir.  

Dünyadaki tanımlanmış fungal tür sayısı yaklaşık olarak 110.000 kadar olmasına 

rağmen, insanlar için sadece 200 kadarı patojendir, ancak 2014’de çıkan bir yayında (Dupuy ve 

Ark. Redefining the Human Oral Mycobiome with Improved Practices in Amplicon-based 

Taxonomy: Discovery of Malassezia as a Prominent Commensal. PLoS ONE 9 (3): 1-11, 2014) 

bu sayının 600 olduğu yazılmıştır.  

Diş hekimliğinde en çok karşılaşılan mantar enfeksiyonlarını Candida spp. yapar. 

İnsanlarda oluşturduğu enfeksiyonlara örnek olarak pamukçuk verilebilir. Tıbbi önemi olan 

Candida  türleri   şunlardır:   C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis  C. krusei, C. lusitaniae, C. 

dubliniensis, C. kefyr, C. guilliermondi, C. parapsilosis; ancak ağız  enfeksiyonlarında etken 

olarak “Candida albicans’’ daha sıklıkla görülmektedir; zaten tüm candida enfeksiyonlarının 

% 75’inden bu tür sorumludur. C.albicans eşeyli çoğalan, diploit maya tipi  bir fungusdur. 

İnsanlar da ağız ve vaginada fırsatçı enfeksiyonların etkenidir. 

 Sağlıklı yetişkinlerin % 40’ında vardır. Bu tür, herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi 

zayıflamış hastalarda (kanser ve AIDS hastaları, organ nakli yapılmış hastalar v.s; ayrıca 

bakterilere karşı uzun süreli antibiyotik kullananlarda) oral kandidiyazis oluşturabilir. 

C.albicans’ın ağız içinde yaşama ve protez yüzeylere yapışma yeteneği 

fazladır.  C.albicans, uygun besiyerlerinde  370C’ye ilave olarak 420C’de de üreyebilir. C. 

albicans, dokulara bağlanmasını sağlayan adhesinler, dokularda patonojenitelerden sorumlu 

olduğu düşünülen proteinaz ve fosfolipaz enzimi salgılar. Proteinaz enzimi salgılayanlar, 

proteinaz enzimi salgılamayanlardan daha patojendir (Staib ve Ark.,1965).  
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Candidalar nomal ağız florasının bir parçasıdır. Saprofit ve patojen olarak bulunur. 

Patojenitesi:kolonize olması, epitel dokuya yapışma yeteneğine bağlıdır. C. albicans, C. 

tropicalis patonitesi. C. krusei, C. guilliermondii’den daha fazladır. Son yıllarda antibiyotik ve 

immunsupressif ilaç kullanımın artması, Candida türlerinin prevalansının artmasına neden 

olmaktadır. Ağız ve beden sağlığı bir bütün olduğu için, bireylerin ağız sağlığına dikkat 

etmeleri gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Candida spp, Ağız sağlığı, patojenite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


