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Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans ve
keratinofilik mantarlar›n araflt›r›lmas›
Screening of Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans
and keratinophilic fungi in touristic Denizli dodurgalar
(Kelo¤lan) cave
Ça¤r› Ergin1, Mustafa fiengül1, Ergun Mete1, Mustafa Karatepe2
Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi 1Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 2T›p Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dal›, Denizli
‹letiflim / Correspondence: Ça¤r› Ergin Adres / Address: Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi 1Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, 2T›p Tarihi
ve Deontoloji Anabilim Dal›, Denizli e-mail: cagri@pau.edu.tr

ÖZET
Halk aras›nda uzun süredir bilinen ve yöre halk› taraf›ndan sa¤l›k, yiyecek depolama, hayvan bar›na¤› gibi çeflitli nedenlerle kullan›lan ma¤aralar; günümüzde turizm aktiviteleri ile insanlar›n s›kl›kla ziyaret ettikleri yerlerdir. Denizli bölgesinde
halk›n uzun süredir kulland›¤›, ancak turizme yeni aç›lan ma¤aralar bulunmaktad›r. Ayn› zamanda ma¤aralar içerdikleri lokal jeolojik ve klimatik özellikler nedeni ile çeflitli mantar floralar›n› bar›nd›r›rlar. Sunulan çal›flmada turizme yeni aç›lan,
Denizli Kelo¤lan Ma¤aras›’nda keratinofilik mantarlar, Cryptococcus neoformans ve Histoplasma capsulatum varl›¤› araflt›r›lm›flt›r. Standart yöntemler ile 17 ma¤ara topra¤› örne¤i araflt›r›lm›fl, keratinofilik mantarlar (4 örnekte Chrysosporium
spp, 2 örnekte Chrysosporium keratinophilum), bir örnekte Microsporum gypseum ve bir örnekte sporlanmayan küf saptan›rken, C.neoformans ve H.capsulatum izole edilememifltir. Ülkemizdeki turizme aç›lan ma¤aralar›n fungal patojenler göz önüne al›narak taranmas›n›n koruyucu hekimlik yönünden önemli oldu¤unu düflünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Dermatofitler, çevresel, keratinofilik, Microsporum, Cryptococcus, Histoplasma, ma¤ara.
SUMMARY
Caves as an part of folkloric properties such as health, shelter, rituel behaviours and stockbreeding are highly touristic area at the present day. Denizli region has recently opened touristic caves. Caves include different fungal organism due to climatic and geological variations. In this study, the presence of kerotinophilic fungi, Cryptococcus neoformans and Histoplasma capsulatum in Denizli Kelo¤lan cave have been investigated. 17 cave soil samples have been screened by standard methods. While keratinophilic fungi (4 Chrysosporium spp, 2 Chrysosporium keratinophilum), one nonsporulated fungi and one
Microsporum canis have been isolated, C.neoformans and H.capsulatum have not been cultured. For our recently opened touristic caves, screening of their fungal pathogens is important for preventive medicine.
Keywords: Dermatophytes, environmental, keratinophilic, Microsporum, Cryptococcus, Histoplasma, cave.

G‹R‹fi
Halk aras›nda uzun süredir bilinen ve yöre halk›
taraf›ndan sa¤l›k, yiyecek depolama, hayvan bar›na¤› gibi çeflitli nedenlerle kullan›lan ma¤aralar;
günümüzde turizm aktiviteleri ile insanlar›n s›kl›kla ziyaret ettikleri yerlerdir. Denizli bölgesinde yöre insan›n›n uzun süredir kulland›¤›, ancak turizme yeni aç›lan ma¤aralar bulunmaktad›r. Bölgenin
büyük farkl›l›klar gösteren jeolojik özelliklerine
göre bu ma¤aralarda da farkl› fungal floralar olufl-

mufltur. Denizli Kelo¤lan Ma¤aras› 5 y›l önce turizme aç›lm›flt›r. Araflt›rman›n yap›ld›¤› Kelo¤lan
Ma¤aras› Denizli’nin Ac›payam ‹lçesinin Dodurgalar Kasabas› yak›nlar›ndaki Mal› Da¤›n›n do¤u yamac›nda 1100 m yükseklikte bulunmaktad›r. Giriflten sonra 5-6m yüksekli¤e ulaflan ma¤ara 145 m
uzunlu¤undad›r. 2004 y›l›n›n Nisan ay›nda turizme aç›lm›flt›r. Yerel halk taraf›ndan uzunca bir süredir bilinmesine ra¤men sadece çobanlar taraf›ndan s›¤›nma amac› ile kullan›lm›flt›r (1, 2).
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Ma¤aralar›n insan aktivitesinin olmad›¤› zamanlarda do¤al faunas›n› kanatl›lar, kurba¤alar ve baz› artropodlar oluflturmaktad›r (3). Kanatl› ç›kart›lar› Cryptococcus neoformans ve yarasa ç›kart›lar› ise Histoplasma capsulatum için uygun kolonizasyon ortam›n› oluflturmaktad›r (4,5). Ma¤aran›n içinde kanatl›lar›n olmas› organik maddelerin
zenginleflmesine ve yerel halk taraf›ndan ma¤arada koyun, keçi gibi sürü hayvanlar›n›n bar›nd›r›lmas› keratin at›klar›n ço¤almas›na neden olmaktad›r. Keratin at›klar için bir di¤er faktör de günümüzde art›k ›fl›kland›rmas› yap›lan ma¤aray› ziyaret eden turistlerdir. Keratin yap›n›n pek çok
d›fl etkene karfl› dayan›kl› olmas› nedeniyle do¤ada keratini parçalayabilen ve kullanabilen çok
az say›da organizma vard›r. Az say›da böcek,
bakteri, aktinomiçet ve baz› mantarlarda keratinofilik ve keratinolitik aktivite bulunmaktad›r (6,7).
Buna göre ma¤arada kolonize olan keratinofilik
mantarlarda, ma¤aran›n do¤al fungal floras›nda
kabul edilmelidir.

saç tuza¤› yöntemi kullan›ld› (6). Steril petri kutusu yar›ya kadar al›nan örnekler yay›larak dolduruldu. Toprak örne¤inin üzeri steril saç parçalar› ile kapland›. Örneklerin üzerini örtecek kadar
%1 kloramfenikol içeren steril serum fizyolojik
ilave edildi. Petri plaklar› oda ›s›s›nda 2 ay inkübasyona b›rak›ld›. Süre içinde s›v›da eksilme
saptanmas› durumunda steril serum fizyolojik ilavesi yap›larak kurumaya izin verilmedi. Süre sonunda göz ile üremenin görüldü¤ü yerlerden
%0.4 siklohekzimid içeren Sabouraud’un dekstrozlu agar besiyerine ekim yap›ld›. Oda ›s›s›nda
1 ay süre ile inkübe edilen ekimlerde üreyen
mantarlar tan›mland›. Sporlanma oluflturmayan kökenler seri pasajlar halinde patatesli dekstroz agar
ve yulaf unu agar besiyerine aktar›larak spor/kese yap›lar› oluflturulmaya çal›fl›ld›. Üreyen mantar›n tan›mlanmas›nda koloni büyüklü¤ü, pigment
varl›¤› ve yay›l›m›, yüzey yap› özelli¤i, besiyerinde ters pigment varl›¤› ve mikroskopik morfolojik özellikleri ile k›l-delme testi kullan›ld›.

Sunulan çal›flman›n amac›; günümüzde art›k turistik aktiviteye sahip olan bölge ma¤aras›nda keratinofilik mantarlar›n›n da¤›l›m›n›n saptanmas› ve
insan sa¤l›¤› için risk oluflturabilecek C.neoformans ve H.capsulatum varl›¤›n›n araflt›r›lmas›d›r.

Örneklerden Cryptococcus neoformans araflt›r›lmas›: Al›nan örneklerden 3-5 gr’l›k bir parça steril
100 ml.lik kaba al›nd›. Üzerine yaklafl›k 50 cc.
steril serum fizyolojik ilave edildi. fiiddetli bir
flekilde çalkalanan steril kap 45 dakika süre ile
içindeki partiküllerin dibe çökmesi amac› ile oda
s›cakl›¤›nda bekletildi. Süre sonunda steril eküvyon ile yüzeyinden ekim yap›ld›. Ekim için %0.1
bifenil ve %0.5 kloramfenikol içeren Staib agar
kullan›ld›. Karanl›kta, oda s›cakl›¤›nda 14 gün
süre ile inkübe edilen ekimlerden günlük kontrol
yap›larak kahverengi koloni varl›¤› araflt›r›ld›. Besiyeri kontrolünde C.neoformans serotip A (CDC
236) kökeni kullan›ld›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›flma amac› ile Denizli ili Ac›payam ‹lçesi
Dodurgalar köyüne gidildi. Bölge halk› ile görüflülerek ma¤aran›n folklorik özellikleri hakk›nda
bilgi al›nd›. Kelo¤lan Ma¤aras› ad›n›n kayna¤›,
ma¤ara hakk›ndaki söylencelerin nas›l ortaya ç›kt›¤› ve ma¤aran›n turizme aç›lmadan önce t›bbi
amaçlarla kullan›l›p kullan›lmad›¤› bu görüflmelerde araflt›r›ld›. Ma¤araya gidilerek günümüzdeki
durumu incelendi.
Ma¤aran›n halen yürüme güzergah›na yak›n içdip k›s›mlar›ndan ›fl›¤›n girmedi¤i, nemli oldu¤u
hissedilen, yarasa d›flk›s› ve kanatl› at›klar›n›n
yo¤unlaflt›¤› 17 farkl› bölgeden steril 100 ml.lik
plastik kaplara örnek al›nd›.
Örneklerden keratinofilik mantarlar›n araflt›r›lmas›: Örneklerin incelenmesinde Vanbreuseghem’in
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Örneklerden Histoplasma capsulatum araflt›r›lmas›:
Yukar›da anlat›ld›¤› flekilde süspanse edilen örneklerin yüzeyinden %0.5 kloramfenikol içeren
maya özütü-pepton agar besiyerine ekim yap›ld›.
Besiyerinin ortas›na 1 damla konsantre amonyak
damlat›larak besiyerine difüzyonu beklendi. Ekimler 2 ay süresince oda s›cakl›¤›nda inkübe edildi. Üreyen küf kolonilerinden laktofenol pamuk
mavisi boyar madde olarak kullan›larak selofan
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bant tekni¤i ile karakteristik tüberküllü makrokonidya varl›¤› araflt›r›ld›.
BULGULAR
Kelo¤lan Ma¤aras›n›n bulundu¤u Mal› Da¤› Denizli- Antalya karayolunun yak›n›ndad›r. Kelo¤lan
Ma¤aras› da turizm amaçl› olarak 2004 y›l›ndan
itibaren ziyarete aç›lm›flt›r. Bu tarihten önce da¤›n yüksek yamac›nda bulunan, yolu olmayan
ma¤ara çobanlar taraf›ndan s›¤›nma amac›yla kullan›lm›flt›r. Dodurgalar halk›yla yap›lan görüflmelerde ma¤arada bulunan suyun yada topra¤›n t›bbi amaçlarla kullan›ld›¤›na dair bir bilgiye ulafl›lmam›flt›r. Dodurgalar halk›n›n aras›nda anlat›lan
söylenceye göre Mal› Da¤›nda koyunlar›n› otlatan “çoban Ümmet” birdenbire bast›ran tipiye yakalanm›fl, tipiden sonra koyunlar›n bir k›sm›n›n
köye dönmesiyle Ümmet’in kayboldu¤u anlafl›lm›flt›r. Günler süren aramalardan sonra çoban
Ümmet ma¤arada bulunmufltur. Daha önce kel
olan Ümmet’in saçlar›n›n ç›km›fl oldu¤unun görülmesi köylüler taraf›ndan hayretle karfl›lanm›flt›r. Bu olaydan sonra, önceden Karada¤ Ma¤aras› olarak bilinen ma¤araya Kelo¤lan Ma¤aras› ad›
verilmifltir. Bu olay›n günümüzden yaklafl›k 100150 y›l kadar önce oldu¤u bildirilmifltir (1-2).
Ma¤aran›n turizme aç›lmas›ndan sonra gelen ziyaretçilerin baz›lar›n anlat›lan söylenceden etkilenerek ma¤aradan su ve toprak alarak saçlar›n›n
ç›kmas› için kulland›klar› görülmüfltür.
‹ncelemek amac› ile al›nan 17 örne¤in 7
(%41.2)’sinden keratinofilik mantar izolasyonu
yap›lm›flt›r. Örneklerin 6 (%25.3)’s›ndan Chrysosporuim spp (4’ü Chrysosporium spp, 2’si
Chrysosporium keratinophilum) ve birinden
(%5.9) Microsporum gypseum izole edilmifltir.
Bir örnekte üreyen küf mantar› farkl› besiyerlerinde tekrarlayan pasajlara ra¤men sporlanma ve
kese oluflturmamas› nedeni ile tan›mlanmam›flt›r.
Keratinofilik/keratinolitik olmamas›na ra¤men 2
örnekten Starchybotrys spp ve bir örnekten Aspergillus spp izolasyonu yap›lm›flt›r.
‹ncelenen örneklerin hiçbirisinden C.neoformans
veya H.capsulatum izolasyonu yap›lmam›flt›r.

TARTIfiMA
Yaklafl›k 20.000 ma¤aran›n var oldu¤u san›lan
ülkemizde turizm amaçl› ma¤aralar›n restorasyonu son y›llarda h›z kazanm›flt›r. Dünyada ilk olarak 1888’de Fransa’da Alfred Martel’in “Abîme
de Bramabiau” ve “Gouffre de Padirac” ekspedisyonlar› ile bafllayan ma¤ara bilimi (speleoloji)
ve ma¤ara turizmi günümüzde Amerika, Fransa,
Yugoslavya ve ‹talya’da önemli gelir kayna¤›d›r.
Ülkemizde ekip araflt›rmalar› 1955 y›l›nda Jeolog
Timuçin Aygen ile bafllam›flt›r ve ilk turizme aç›lan ma¤ara 1966 y›l›nda Burdur ‹nsuyu ma¤aras›d›r. Günümüzde Türkiye’de 14 ma¤ara turizme
aç›kt›r (3, 8-10).
Çeflitli ülkelerde 19.yy sonlar›nda yayg›nlaflan
speleolojiye artan ilgi ve beklentiler ile birlikte
ortamlar›n fauna ve flora çal›flmalar›na ait literatürde çok say›da veri bulunmaktad›r. Ma¤ara topra¤› mineral içerikleri yönünden farkl›l›klar gösterse de içerdi¤i organik materyalin azl›¤› nedeni ile kriptokoklar›n üremesinde bir faktör de¤ildir. Ancak güvercin d›flk›s›n›n önemli rolü oldu¤u kabul edilmesine ra¤men yarasa gibi kanatl›lar›n yaflad›¤› ma¤aralarda da az miktarda C.neoformans ve di¤er kriptokoklar›n izole edilebildi¤i
bildirilmifltir (4,11-13). Ma¤alarda kolonize olan
maya ve küfler hem turizm aktivitesi hem de
speleoloji nedeni ile buralarda bulunan kiflilerde
alerji ve infeksiyon potansiyele de sahiptir (14).
Japonya’da kanatl›lar›n yaflad›¤› ma¤aralarda yap›lan araflt›rmalarda bask›n fungal floran›n Trichoporon spp ve Cryptoccoccus spp oldu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r (11,14). Bu çal›flmalarda elde
edilen bir di¤er önemli sonuç da ma¤aralar›n
sa¤lad›¤› farkl› ortamlar nedeni ile al›fl›lan çevrede bulunmayan maya ve küf cinslerinin saptanmas›d›r. Bu kökenler ile yap›lan çal›flmalar sonucunda yeni veriler (antibiyotik, genetik farkl›l›k,
biyoçeflitlilik vb) elde edilmektedir. Yap›lan çal›flmalar ma¤ara flartlar› gibi ortam farkl›l›klar›n›n
ve ortamda yaflayan farkl› türlerin genetik farkl›l›klara etkisinin saptanmas› ve bu de¤iflimlere etkilerinin incelenmesi üzerine yo¤unlaflmaktad›r
(4,14).
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Ma¤aralarda insanda risk faktörü olarak bilinen
patojen H.capsulatum’dur. Kriptokoklar gibi bazidiomiçet mayalardaki genetik de¤iflikliklerinin al›fl›lmad›k ortamlarda meydana gelmesinin beklenmesine karfl›t olarak, dimorfik bir patojen olan
H.capsulatum’un çeflitli co¤rafik oluflumlardan yap›lan izolasyonlar› aras›ndaki farkl›l›¤›n›n az oldu¤u bildirilmifltir (5,15). Ülkemizde histoplazmoza yönelik araflt›rmalar; serolojik incelemeler ve
çevresel riskli örneklerde etkeni araflt›rma fleklindedir (16-18). Tevfik Sa¤lam 1945’de Rize’de bir
otopsi örne¤inde, Kamile Mutlu 1948’de Yozgat’l› bir hastan›n histopatoloji örne¤inde H.capsulatum’un varl›¤›n› bildirmifltir (19). Kültürle
do¤rulanmayan olgu raporlar› da 1995 ve 2002
y›llar›nda bildirilmifltir (20, 21). Toplumda yap›lan serolojik çal›flmalarda seroprevalans oran›
%10’un üzerinde bildirilmifltir. Çapraz reaksiyonlar›n varl›¤› göz önüne al›nsa bile bu yüksek bir
orand›r (22, 23). Ülkemizde çevresel izolat bildirildi¤i halde henüz ana risk faktörü kabul edilebilece¤i ma¤ara ortamlar›nda H.capsulatum varl›¤›n›n aranmas› çal›flmalar› çok azd›r. Bu taramalar sistematik olarak bafllat›lmal›d›r. Ülkemizde
olmas› beklenen odaklardan H.capsulatum’un varl›¤›n›n gösterilebilmesi, tan› ve tedavi zorlu¤u
olan hastalarda klinik ay›r›c› tan›lar sarkoidoz, tüberküloz ile birlikte risk bölgelerinde histoplazmozunda olabilece¤ini akla getirecektir.
Yerel halk taraf›ndan kullan›lan ma¤aralar insan
yerleflimlerinde önemlidir. Anadolu’da su kültü
ile birleflik olarak çok say›da ma¤ara (Örn. Isparta Aksu - Zindan Ma¤aras›) tarih öncesi dönemlerden bu yana yerleflim ve farkl› amaçlar ile
kullan›lm›flt›r. Bölgemizde bulunan ma¤aralardan,
daha önce H.capsulatum benzeri koloni yapan
Renispora flavissima’n›n izole edildi¤i Kakl›k
Ma¤aras› yerel halk taraf›ndan uyuz gibi cilt hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lm›flt›r (24,25). Burada da görüldü¤ü flekilde, Anadolu’da folklorik
olarak ma¤ara topra¤›n›n do¤rudan cilde uygulanmas›, özellikle sa¤l›k beklentilerinin artt›¤› bölgelerde önemlidir. Araflt›rmada sunulan Kelo¤lan
ma¤aras› floras›nda keratinofilik mantarlar vard›r.
Çeflitli folklorik özellikler nedeniyle (Ad›n›n Ke135

lo¤lan olmas› vb.) Denizli ‹l merkezinde Kelo¤lan Ma¤aras›n›n saç ç›kard›¤› söylencesi bulunmaktad›r. Ancak Denizli Merkeze yaklafl›k 90
km. uzakl›ktaki bölgede yaflayan halk aras›nda bu
flekilde bir söylenceye rastlanmam›flt›r. Bu durum
bölgeye turist olarak giden kiflilerin, saç ç›kmas›
beklentisi ile, ço¤unlu¤u yarasa ve kanatl› ç›kart›lar› ile kontamine ma¤ara topra¤›n› do¤rudan
cilde uygulamas› yaklafl›m›n› akla getirmektedir.
Ma¤ara ortam›n›n farkl› mineral yap›s›na ra¤men
fakir organik ortam oluflturmas› sonucunda ekzojen keratin kaynaklar›n›n canl›lar taraf›ndan tafl›nmas›, ma¤ara ortam›nda keratinofilik mantarlar›n
yo¤unlaflmas›nda önemlidir. Kanatl›, sürüngen ve
artropodlar; deri de¤iflimi, tüy dökme vb nedenler ile zengin keratin kaynaklar›n›n oluflumuna
ortam haz›rlarlar. Chrysosporium spp. do¤ada ve
ma¤ara taramalar›nda en s›k izole edilen keratinofilik mantar türüdür. Hayvanlarda dermatofit
d›fl› keratinize dokudan infeksiyon etkeni olarak
soyutlanabilmektedir. ‹nsanlarda infeksiyon etkeni
olabilirli¤i konusu henüz tart›flmal›d›r (26,27).
Sunulan çal›flmada dermatofit kökenlerinden
Microsporum gypseum bulunmufltur. M.gypseum
ma¤ara içinde yap›lan taramalarda (incelenen örneklerin %30-40 oran›nda) ve yarasa ç›kart›lar›
ile bulaflm›fl ortamlarda en s›k rastlanan geofilik
bir dermatofittir (28-30). Geofilik bir tür olmas›
nedeni ile tinea oran› düflüktür ve hastan›n hikayesinde toprak ile bulafl sorgulanmal›d›r. Araflt›rma esnas›nda üretilen Starchbotrys spp ve Aspergillus spp keratinofilik mantarlar de¤ildir. Ancak
keratinin di¤er küfler taraf›ndan y›k›m› esnas›nda
oluflan ara maddeleri kullanarak ortamda üreyebilirler ve kültürlerde izole edilebilirler (7).
Ma¤arac›l›k ve ma¤ara turizmi ülkemizde h›zla
yayg›nlaflmaktad›r. Bu ortamlar›n en s›k görülen
mikrobiyolojik risk olarak mikolojik yönden incelenmesi, gerekli önlemlerin al›nmas› koruyucu
hekimlik yönünden önemlidir. Ayn› zamanda al›fl›lmad›k bir çevrsel ortam bar›nd›ran ma¤aralar›n, fungal floras›n›n incelenmesi, ülkemizde henüz varl›¤›n› saptayamad›¤›m›z patojenlerin gösterilmesinde, genetik farkl›l›klar›n olabilece¤i ma-

Turistik Denizli dodurgalar (Kelo¤lan) ma¤aras›’nda Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans ve
keratinofilik mantarlar›n araflt›r›lmas›

yalar›n bulunmas›nda ve yeni türlerin (ve iliflkili
oldu¤u özeliklerin) saptanmas›nda önemli oldu¤unu düflünüyoruz.
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