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Özet

Basidiomiçetlerden kapsüllü bir maya olan Cryptococcus neoformans çoğunlukla immünsistemi baskılanmış hastalarda (transplant alıcılarında, radyoterapi, kemoterapi ve immünsüpresif tedavi görenlerde, immün yetmezlik yaratan hastalığı olanlar gibi) primer infeksiyon etkenidir. Eucalyptus spp ağaçları sıklıkla kolonize olduğu flora elemanlarıdır. Bu çalışmada, Denizli’de turistik Karahayıt kasabasındaki Eucalyptus camaldulensis florasında insan patojeni C.neoformans
varlığının aranması hedeflenmiştir. Karahayıt kasabasında bulunan 37 E.camaldulensis ağacından eküvyonla örnekleme tekniği ile 117 örnek alındı. Kültür için Staib agar besiyeri kullanıldı. Sonuç olarak, yoğun örnekleme metodu uygulanmasına rağmen Karahayıt bölgesinde insan patojeni C.neoformans’ın kolonize olduğu E.camaldulensis ağacı bulunamamıştır. Yoğun nüfusa sahip
ve turizmin önemli olduğu bölgelerde çevresel insan patojeni mayaların varlığının taranması koruyucu hekimlik açısından önemlidir. (Pam Tıp Derg 2009;2(3):134-6).
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Abstract

Cryptococcus neoformans, an encapsulated basidiomyceteus yeast, causes diseases primarily immunocomprimised individuals such as transplant recipients, patients with immundeficiency
disorders, and patients undergoing chemo-, radio- and immunsupressive therapy. Eucalyptus
spp is the major environmental host of the yeast. In aim of the study is to screening of humanpathogen C.neoformans presence from Eucalyptus camaldulesis trees in touristical Karahayıt
region in Denizli. By swap sampling technique, 117 samples from 37 trees were collected. All
samples have cultured on Staib agar. In result, no C.neoformans has been cultured from sampled E.camaldulensis despite the excessive screening methods. Environmental human-pathogen
yeast screenning procedures are important for preventive medicine especially for tourism centers
and densely populated regions. (Pam Med J 2009;2(3):134-6).
Keywords: Cryptococcus neoformans, Eucalyptus camaldulensis, flora, environmental, swab
sampling

Giriş

Cryptococcus neoformans özellikle immünsüprese hastalarda hayatı tehdit eden hastalıklara yol açabilen bazidiomiçet cinsinden fırsatçı bir maya mantarıdır. Doğada kontamine odaklarda çoğalır. İnfeksiyöz partikülleri bu
kontamine odaklardan havaya karışarak solunum yolu ile konağa bulaşır [1,2]. Güvercin
gibi kanatlıların çıkartılarında, çok çeşitli ağaçların gövdelerinde kolonize oldukları gösterilmiştir [2-4]. Eucalyptus camaldulensis ağaçlarında yoğun çevresel C.neoformans kolo-

nizasyonu bildirilmiştir [3-7]. E.camaldulensis
ülkemizde de Güney Anadolu ve Ege bölgelerimizde yaygın olarak bulunmaktadır.
Dünya’da E.camaldulensis ağaçlarından sıklıkla C.neoformans izole edilirken ülkemizde bir çok sahada yürütülen taramalara rağmen izolasyon oranı çok azdır [7-9]. Bu çalışmada Denizli-Karahayıt bölgesinde yetişen
E.camaldulensis ağaçlarında C.neoformans
varlığı yoğun örnekleme yapılarak araştırılmıştır.
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Gereç ve Yöntem
Bu araştırmada 2008 yılının Kasım ayında Denizli-Karahayıt Kasabasında bulunan
E.camaldulensis ağaçları çalışmaya alındı.
Karahayıt Kasabası Denizli’ye yaklaşık 25
km., Pamukkale’ye yaklaşık 5 km uzaklıkta
bulunan, termal kaplıca bölgesidir. Karahayıt
kasabasında turizm ve konaklama alanı içinde bulunan, üzerinde oyuk, kovuk ve kayıplı
hasar bulunan, 37 ağaç inceleme için belirlendi. Araştırma için Randhawa ve ark. tarafından
önerilen steril eküvyon ile sürüntü alma tekniği
kullanıldı [10]. Ağaçların gövdesinde bulunan,
farklı yerlerindeki yarıklardan, steril eküvyon
yardımıyla alınan sürüntü örnekleri %1 kloramfenikol içeren fizyolojik su içinde süspanse edildi. Aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılan örnekler, içinde %0.5 bifenil ve %1 kloramfenikol bulunan Staib agar besiyerine ekildi [7-9]. Besiyeri C.neoformans ATCC 90112
standart kökeni ile kontrol edildi. Ekimler oda
sıcaklığında, karanlıkta iki hafta süre ile enkübe edildi. Günaşırı inceleme yapılan besiyerlerinde S morfolojisinde, kahverengi pigmentli koloni varlığı arandı. Şüpheli koloniler nativ
preparat yapılarak, maya morfolojisi varlığı incelendi.
Bulgular
Örneklerin ekildiği 117 besiyerinin 3 hafta boyunca takibinde C.neoformans üremesi olmamıştır. Enkübasyon sırasında bazı besiyerlerinde yoğun olarak filamantöz küf mantarı üremesinin besiyerlerini kaplayarak değerlendirmeyi zorlaştırdığı görülmüştür.
Tartışma
Günümüzde
fırsatçı
infeksiyon
etkenleri önemli sağlık sorunlarına neden
olmaktadır.C.neoformans özellikle immünsüpressif konakda ölümcül seyredebilen önemli
bir fırsatçı patojendir. Çevresel kolonize ortamlar C.neoformans’ın insana bulaşında önemli bir basamaktır. En sık karşılaşılan ortamlar güvercin gibi kanatlı çıkartılarının bulunduğu bölgeler ve odunsu bitkilerdir [1,2]. Kanatlı çıkartılarının önemli bir kolonizasyon bölgesi oluşturması nedeni ile bu ortamlar riskli kabul edilmektedir [3,11]. Ancak odunsu floranın yaygınlığı ve çeşitliliği, C.neoformans’ın
daha geniş alanlarda varlığının taranmasına yol açmıştır. Doğal ortamdaki Eucalyptus
spp. ağaçlarından çok sayıda maya izolasyonu yapılabilmekle birlikte, farklı cinslerdeki kovuklu ağaçlardan da izolasyon yapılabilmektedir [4,12-14]. Ancak ülkemizde farklı cinslerdeki kovuklu yaşlı ağaç floralarında bu maya izole edilememiştir [15].
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Ülkemizde
yapılan
taramalarda
E.camaldulensis florasından az sayıda
C.neoformans izole edilebilmiştir [7-9].
Dünya’nın birçok bölgesinden yüksek oranlarda izolasyon bildirilirken Doğu Akdeniz bölgesinde (Anadolu ve Ürdün arasındaki sahil şeridi) Eucalyptus spp. kökenli izolat sayısı düşüktür [7-9, 16]. Bu izolasyon azlığı hakkında çeşitli hipotezler ileri sürülmüş ise de konu
henüz aydınlatılamamıştır [7,17,18]. Denizli bölgesi yer altı suları yönünden zengin, ılıman iklime sahip, farklı turistik bölgelerin bulunduğu bir alandır. Uygun iklim şartları sonucunda Eucalyptus spp florasının yaygın olduğu küçük bölgeler vardır. Bu çalışmada turizm aktiviteleri nedeni ile yoğun insan hareketinin bulunduğu Karahayıt kasabasında bulunan E.camaldulensis florası C.neoformans taşıyıcılığı yönünden incelenmiştir. Sonuç olarak bölgemizdeki floradan yapılan taramada Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi
C.neoformans’ın izolasyonu yapılamamıştır.
Yapılan çalışmalarda, çoğunluğu tropik/subtropik ağaçların olduğu geniş bir yelpazede
çok sayıda ağaçtan izolasyon yapılabilmektedir [4,12-14]. Daha önceki izolasyonların yapıldığı bölgelerde kontaminasyonun saptandığı ağaçların bölgemizde varlığının bulunması,
bu ağaçların taranması, çevresel kolonizasyonun aydınlatılmasına yardımcı olacaktır.
Bu araştırmada izolasyon yapılamamasının
bir diğer olası nedeni de, bir hipotez olarak,
Eucalyptus spp florasının primer üreme yeri
değil, mayanın çoğalmasına yardımcı, zenginleştirici faktör olarak bulunması olabilir. Botes ve ark., C.neoformans’ın V8 besiyerinde %46, mayaözütü-karbon temel besiyerinde %80 ve Acacia mearnsii debrisinde %26
eşeyli üreme veya filament geliştirme özelliği gösterirken bu oranın E.camaldulensis debrisinde sadece %8 olduğunu raporlamışlardır [19]. Aynı zamanda burada önemli olan diğer bir faktör de E.camaldulensis yapılarının
coğrafi farklılıklara göre çeşitli kimyasal değişimler gösterebileceğidir. Ülkemizde bulunan
E.camaldulensis yapılarında önemli kimyasal
farklılıklar vardır [20]. Bu kimyasal farklılıklar
da C.neoformans’ın çevresel kolonizasyonunda etkili olabilir.
Sunulan çalışmada üreyen diğer küf mantarları
C.neoformans’ın üremesini inhibe etmiş veya
besiyerini kaplayarak görülmesine engel
oluşturmuş olabilir. Bu nedenle çevresel insan
patojeni varlığı taramalarında besiyerinin
seçiciliğini yükseltmek amacı ile besiyerine
eklenebilecek farklı kimyasal maddelerin
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araştırılması da gereklidir. Özellikle az sayıda
izolasyonun yapılabildiği çalışma alanımız
gibi bölgeler için, kullanılabilecek yeni küf
inhibitörlerinin saptanması önemlidir.
Sonuç olarak, yoğun nüfusa sahip ve turizmin
önemli olduğu bölgelerde, çevresel insan
patojeni mayaların varlığının taranmasının
koruyucu hekimlik açısından önemli olduğunu
düşünmekteyiz.
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