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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Cryptococcus neoformans Dünya’nın çeşitli bölgelerinde çürüyen ağaçlardan ve kovuklardan izole edilebilen
bazidiyomiçet bir maya mantarıdır. Anadolu’da yaygın bir
cins olan ılgın (Genus: Tamarix L.) ağaçları turistik bölgelerde çevre düzenlemesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
çalışmanın amacı ılgın ağaçlarında C. neoformans varlığını araştırmak ve varlığı durumunda kolonizasyonunun
takibini yapmaktır.

Colonization Survey of Cryptococcus neoformans in
Tamarix Tree (Genus: Tamarix L.) in South-Western
Anatolia, Turkey

Gereç ve Yöntem: Güney-batı Anadolu’nun Ege ve Akdeniz
bölgelerinde 201 ılgın ağacı araştırmaya alındı. Kültür
için bifenil ve antibiyotik içeren Staib agar kullanıldı.
Çevresel örneklemede kullanılan eküvyonu içeren tüpler,
oda sıcaklığında bekletildi ve düzenli olarak sub-kültür
işlemi yapıldı.
Bulgular: C. neoformans yalnızca bir (%0.49) Tamarix
hispida ağacından 280 koloni/eküvyon yoğunluğunda izole
edildi. İlk izolasyonu takiben beş aylık süre boyunca aynı
ağaçtan başarılı bir şekilde tekrarlayan izolasyonlar yapıldı. Dört aylık süre boyunca, laboratuvar ortamında bekletilen örneklerden de yoğunluğu giderek düşen sayıda tekrarlayan izolasyonlar yapıldı.
Sonuç: Ilgın ağaçlarının C. neoformans için yeni bir kolonizasyon kaynağı olabileceği düşünüldü. Mayaların, laboratuvar koşullarında, örnekleme tüpleri içinde canlı olarak
kalabilmeleri muhtemeldir.

Objective: Cryptococcus neoformans which is a
basidio-myceteous fungus, is isolated from the decayed
hollows and niches on trees in various parts of the world.
Tamarisk (Genus: Tamarix L.) trees are common in Anatolia
and mainly used for landscaping purposes. The aim of this
study is to investigate the presence of C. neoformans in
tamarisk tree and to follow its colonization in sampled
materials.
Material and Methods: The samples were obtained from
201 Tamarix trees from Aegean and Mediterranean regions
of South-Western Anatolia. Staib agar containing biphenyl
and antibiotics were used for culture. During environmental
survey period, sampling tubes with swabs were kept at
laboratory and were regulary subcultured.
Results: C. neoformans was isolated from only one (0.49%)
Tamarix hispida as 280 colonies/swab. Sequential isolations
were done from the same colonized tree during the
five-months period following the first isolation. During the
four mounth period, although the number of the colonies
exhibited a decreasing trend, C. neoformans was successfully
re-cultured from the same sampling tube stored at room
temperature.
Conclusion: Tamarix trees could be a new colonization
niche for C. neoformans. These yeasts are likely to remain
active in sampling tubes in laboratory conditions.
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GİRİŞ
Cryptococcus neoformans farklı ekolojik odaklardan izole edilebilen, doğada yaygın bir insan
ve hayvan patojeni maya mantarıdır. Özellikle
immünsüprese hastalarda yaşamı tehdit eden
meningoensefalit ve pnömoni etkeni olabilir.
Bazı kanatlıların gübresi ile karışan ortamlarda
ve farklı ağaçların mikroklima oluşturan gövdelerinde kolonize olarak, rüzgâr gibi çevresel
faktörlerin de yardımıyla kolaylıkla konak tarafından solunan havaya karışır. Kolonize
olduğu ortama ve biyotasına bağlı olarak,
C. neoformans’ın doğada dış ortama dayanıklılığı ve virulansı değişir. Aynı zamanda mayanın
genotipik özelliklerine dayanan eşeyli üreme
karakteri, basidiyosporlarının enfeksiyöz eşeyli
form oluşturmaları ve çoğalabilmesi de dış
ortamda kolonize olduğu floraya göre değişiklikler gösterir(1-3).
Hindistan, Arjantin, Brezilya ve Kolombiya’da
mayanın doğada uzun süre kolonizasyonunun
takip edildiği ve iklimsel özelliklerden etkilendiğine ilişkin uzun süreli araştırmalar
yapılmıştır(4-9). Ülkemizde ağaç kovuklarındaki
floradan yapılan C. neoformans kolonizasyonu
ile ilgili araştırmalarda 2004’ten bugüne kadar
Eucalyptus camaldulensis, Punica granatum
(Nar) ve Platanus orientalis (Doğu çınarı) başarılı izolasyon yapılan türlerdir(10-12). Gökova körfezindeki sürveyans araştırması dışında Japonya,
Hindistan, ABD, Avustralya ve Kolombiya’da
yapılanlara benzer şekilde C. neoformans’ın
ülkemizdeki çevresel florada dağılımına yönelik
benzer veriler bulunmamaktadır(9).
Tamaricaceae ailesi Avrupa, Asya ve Afrika’nın
doğal ve kuru iklimine uyum sağlayan, 1-15
arasında yoğun çalı formundan ağaç boyuna
kadar olabilen sürekli yeşil bitkileri içerir.
Genelikle tuzlu topraklarda yetişir(13). Yaşına
bağlı olarak, ağacın üzerinde büyük kovuklar
oluşmaktadır. Anadolu’da ılgın olarak adlandırılır. Kumlu, çorak ve nemli topraklarda yayılım
gösteren birçok türü bulunsa da en sık olarak

Tamarix smyrensis, T. africana, T. aphylla,
T. hampena, T. gallica, T. parviflora, T. tetrandra
ve T. gracilis vardır. Kereste değeri azdır. Kolay
bakımı nedeniyle Güney-Batı Anadolu’da turizm
bölgelerinde çoğunlukla çevre düzenlemesi
yapılırken kullanılır.
Sunulan araştırmada, Güney-Batı Anadolu’da
önemli turizm bölgelerimizde bulunan kovuklu
ılgın florasında C. neoformans’ın varlığının
araştırılması, varlığı hâlinde de kolonizasyonunun takibinin yapılması amaçlanmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmaya, Antalya şehir merkezi, Belek
turizm sahil şeridi ve Bodrum yarımadasında
turizm aktivitelerinin yoğun olduğu bölgelerde
yaygın olarak bulunan üzerinde kovuk bulunan
201 ılgın (Tamarix sp.) ağacı alındı (Şekil 1).
Ağaçların kovuk ve çevrelerinde güvercin çıkartıları ve yoğun organik kirlenme varlığı saptanması durumunda o ağaç araştırmaya alınmadı.
Bu aşamada tür tanımlaması yapılmadı.

Turkey
(1)
(2) Belek
Antalya

(7)
(6)
(5)

(4) (3)

Bodrum
Peninsula

N
1-50000 m

Şekil 1. Araştırmaya alınan Antalya (1), Belek sahil şeridi (2)
ve Bodrum yarımadasında (3-7) örnekleme yapılan bölgeler.

Çevresel örnekleme Randhawa ve ark.’nın(14) tarif
ettiği yönteme benzer olarak alındı. Tahta pamuklu eküvyonlar 35-40 cm uzunluğunda hazırlandı
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ve steril edildi. Her örnekleme için steril serum
fizyolojik içinde ıslatılan eküvyon kullanıldı.
Ağaçların gövdesinde bulunan büyük kovuklardan eküvyon ile örnekler alındı. Örnekleme
sonrasında 2 ml hacimdeki steril serum fizyolojik içinde, aynı gün laboratuvara ulaştırıldı.
Örnekler %0.04 kloramfenikol ve %0.1 bifenil
içeren Staib agara ekildi. Oda sıcaklığında 15
gün süre ile enkübasyona bırakılan Staib agarda
nemli, kahverengi ve mukoid koloni varlığı
araştırıldı. Şüpheli kolonilerden Gram boyama,
üreaz testi, nitrat redüksiyonu, Dalmau agar
morfolojisi, 37°C’de üreyebilme yeteneği ve
farklı karbonhidratlar için asimilasyon testleri
uygulandı. Cryptococcus gattii’den ayrımı amacı
ile kanavanin-glisin-bromtimol mavisi agar besiyeri reaksiyonu değerlendirildi. Araştırma aşamasında üremenin saptandığı ağaçtan ikişer ay
aralar ile alınan örnekler için de aynı yöntem
uygulandı.

Araştırmanın diğer aşamasında, üremenin saptandığı örneklerin bulunduğu süspansiyonlar
oda ısısında, güneş ve kuvvetli ışıktan uzakta
bekletildi. Her örnekten aylık olarak Staib agara
ekim ve değerlendirme işlemleri yinelendi.
Şüpheli kolonilerden tanımlama işleminde yukarıda anlatılan yöntem uygulandı.
SONUÇLAR
Araştırmaya alınan 201 Tamarix sp. ağacından
yalnızca 1 (%0.49)’inde C. neoformans üremesi,
280 koloni/eküvyon yoğunluğunda bulundu.
Kolonize olarak bulunan ağaç T. hispida olarak
değerlendirildi (Şekil 2).
Aynı kolonize ağaçtan yineleyen izolasyonların
yoğunluğu takip edildiği zaman boyunca azalarak sekiz aylık örnekleme süresince devam etti
(Tablo 1).

Tablo 1. Cryptococcus neoformans’ın ilk izole edilen örneklem tüpünde (*) ve laboratuvar ortamında bekletilen tüplerde yoğunluğu
(koloni/eküvyon).
Örnekleme yapılan ay (Sıcaklık °C; Nem %) Nisan
Nisan (20;60)
Haziran (28;44)
Ağustos (30;70)
Ekim (22;72)
Aralık (14;60)

280*

Mayıs Haziran
200

120
200*

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

10
150

120
80*

20
70

50
-

-

-

Şekil 2. Yineleyen izolasyonunun yapıldığı Tamarix hispida üzerinde derinlik oluşturan kovuklu bölge (ok örnekleme yapılan ürmenin
olduğu çürüyen oyuğu göstermektedir).
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TARTIŞMA
Cryptococcus neoformans’ın doğaya yayılmasında birçok kaynağın odak olabileceği rapor
edilmiştir. Özellikle üzerinde büyük kovuk
bulunduran ağaçlar, nemli ve sıcak iklim ortamlarında uygun mikroklimayı oluşturup, mayanın
enfeksiyöz partiküllerinin gelişmesine olanak
sağlamaktadır(1). Ülkemizde yapılan araştırmalarda, diğer ülkelerden bildirilen oranlardan daha
az izolasyon yapılabildiği bildirilmiştir(10,12,15-17).
Fitokimyasal farklılıklar, yaygın antifungal aktivite ve ekolojik farklılıklar gibi farklı etkenler
araştırılmış ise de, bu az izolasyonun nedeni
açıklanamamıştır(18,19). Sürekli izolasyon yalnızca Gökova-Akyaka bölgesinde yapılabilmektedir(11). Bu özellikteki yerler Nawange ve ark.(20)
tarafından “sıcak nokta” olarak tanımlanmıştır.
Benzer şekilde ülkemizde güvercin çıkartılarında C. neoformans varlığına yönelik yapılan taramalarda da beklenenden daha az oranda maya
varlığı görüldüğü bildirilmiştir(15,16). Hindistan’da
Randhawa ve ark.’nın(21) uzun süreli takip çalışmaları sonucunda ileri sürdüğü hipoteze göre
mevsimsel değişimlerin oluşturduğu ekolojik
değişimler, C. neoformans’ın ağaç kovuklarında
kolonizasyonunu önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu hipoteze göre, planlanacak olan çevresel
C. neoformans tarama araştırmaları yerel iklim
özelliklerine göre düzenlenmelidir.
Sunulan raporda, ılgın ağaçlarında C. neoformans
izolasyonu yapılması, yeni bir çevresel odak olarak tanımlamasını desteklemektedir. Laboratuvar
ortamında içine herhangi bir koruyucu veya katkı
maddesi konulmadan örnekleme tüpünde bekleyen mayalar uzun süre canlı kalabilmektedir.
Laboratuvarda bekleyen örnek tüpü içinde mayanın yoğunluğu azalsa bile, maya canlılığını devam
ettirmiş, dört ay süre ile izolasyonu yapılabilmiştir. Kolombiya’da 2003 ve 2009 arasında çevresel
örnekler, toplandıkları sıvı içerisinde laboratuvar
ortamında bekletilmiş ve on yıllık süre sonunda
örneklerin yarısında kriptokoklar üremiştir(22). Bu
durum, çevresel kriptokok taramalarında toplanan örneklerin laboratuvar ortamına hızlı aktarıl-

masına önerildiği kadar gereksinim duyulmayacağını düşündürmüştür.
Ilgın ağaçları çevresel şartlara bağlı olarak farklı coğrafyalarda farklı dağılım özellikleri gösterirler. Asya, Afrika ve Avrupa’da yaygın olarak
görülmekle birlikte, bazı toplumlarda mitolojik
(Sümer, Yunan ve Mısır) ve dinsel nedenlerle
koruma altındadır. Etnofarmakolojik olarak antiseptik özelliği vardır. Geleneksel Mısır ve Hint
tıbbında birçok uygulamada kullanılır. Konak
olma potansiyeli olan ılgın ağaçları ile insan
toplulukları geniş bir coğrafyada içiçedir(13,23-25).
C. neoformans’ın ağaç türleri arasında konak
seçiciliği bulunmadığı yönünde görüşler
bulunmaktadır(7,8). Farklı ağaçlardan yapılan üremeler bu görüşleri desteklemektedir. Birçok
araştırma fitokimyasalların kriptokokkaların
yaşam siklusunda önemli olduğunu belirtmektedir. Araştırmaya konu olan ılgın ağaçlarında,
türler arasında farklılıklar olmakla birlikte, flavonoidlerin, fenolik yapılı bileşiklerin, kumarinlerin, taninlerin ve serbest alkollerin yoğun
bulunabildiği rapor edilmiştir(13). Farklı yapılarında antiseptik özelliği bulunmasına karşılık,
bazı basidiyomiçet ve askomiçet mantarlar ılgın
ağaçlarında çoğalabilmektedir(26).
Ülkemizde çevresel kaynaklı kriptokokkoz hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Bildirilen olgu
sunumlarında hastaların klinik durumları ve
sağaltımları hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Hastaların yaşadıkları ortam ve yapmış
oldukları seyahat öykülerinin de bildirilmesi
çevresel kriptokok odaklarının belirlenmesinde
yardımcı olabilir. Bununla birlikte, ülkemizden
bildirilen insan kriptokokkozu sayısı da beklenenden azdır(27). Ülkemizden yapılacak olan
olgu sunumlarında, hastanın anamnezinde
bulunduğu ve gezdiği çevre hakkında bilgi verilmesi; C. gattii’nin doğal kaynağının epidemiyolojik olarak tahmin edilmesi gibi, C. neoformans
için yeni doğal kaynakların saptanmasına da
yardımcı olabilir(28). Ülkemizde insan patojeni
mantarların doğal yayılımları ile ilgili araştırma161
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lar devam ettirilmeli, insan sağlığı için risk oluşturabilecek bölge ve özellikler saptanmalıdır.
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