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Denizli şehir merkezinde güvercin (Columba livia) çıkartılarında
Cryptococcus neoformans varlığının araştırılması
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Özet
Amaç: Doğada kolonize olan Cryptococcus neoformans, özellikle immünsüprese hastalarda hayatı tehdit eden
enfeksiyonlara neden olabilen kapsüllü bir maya mantarıdır. Güvercin (Columba livia) dışkısı veya diğer kanatlı
türlerinin çıkartıları ile bulaşın olduğu toprakta sıklıkla bulunabilmektedir. Denizli şehir merkezinde çok sayıda
güvercin yetiştiricisi ve yuvası bulunmaktadır. Bu çalışmada yerleşim alanlarında bulunan güvercinliklerde
Cryptococcus neoformans varlığının belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Denizli şehir merkezinde 10 bölgedeki 60 farklı noktada bulunan güvercinliklerden örnek
alındı. Bu örnekler bifenil ve kloramfenikol içeren Staib agar besiyerinde enkübe edildi. Üreyen koloniler
konvansiyonel yöntemler ile tanımlandı.
Bulgular: Araştırmaya alınan 60 örneğin 3’ünde (%5.0) Cryptococcus neoformans üredi.
Sonuç: Elde edilen bu sonuç Denizli şehir merkezindeki güvercinliklerin çevresel C.neoformans odağı olmasına
uygun olduğunu göstermektedir.
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Abstract
Aim: Environmental colonizing Cryptococcus neoformans is an encapsulated yeast causing life-threating
disease in especially immunsupressive hosts. It may frequently be present in urban pigeons (Columba livia)
excreta or avian guano contaminated soil. There are numerous pigeon shelters and dovecotes in Denizli city
center. The purpose of this study was to determine the presence of C.neoformans in public areas including
dovecotes.
Materials and methods: Pigeon excreta contaminated soil specimens were obtained from 60 sampling points
of different 10 locations in city center of Denizli. All samples were cultured onto Staib agar supplemented with
biphenyl and chloramphenicol. Isolated colonies have been conventionally identified.
Results: C.neoformans has been isolated from out 3 (5.0%) of 60 samples.
Conclusion: Our findings suggest that Denizli city region’s dovecotes are suitable for presence of environmental
C.neoformans.
Pam Med J 2011;4(1):21-4
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Giriş
Cryptococcus neoformans, kriptokokkoz
etkeni, bazidiomiçet sınıfından kapsüllü bir maya
mantarıdır. Enfeksiyöz mantar yapılarının kolonize
olduğu çevresel ortamdan, insana solunum yolu
ile bulaşması sonucunda hastalık meydana gelir.
C.neoformans enfeksiyon etkeni olmadan üst

solunum yolunda kolonize halde de bulunabilir.
Çoğunlukla immün sistemi baskılanmış konakta
(AIDS, kanser kemoterapisi, yaygınlaşan organ
transplantasyonu vb) etkendir. Öncelikle santral
sinir sistemi enfeksiyonu yapmakla birlikte cilt,
göz, myokard, kemik, eklem, akciğer, prostat ve
üriner sistemde de enfeksiyona neden olur [1,2].
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laboratuvara ulaştırıldı.

Şehir ortamında bulunan güvercinler
(Columba livia) C.neoformans’ın aktif taşıyıcısı
olabilir. Diğer kriptokok türleri de güvercinlerde
kolonizasyon oluşturabilir [3]. Ancak güvercin
dışkısının zengin kimyasal içeriğinden dolayı,
güvercin çıkartıları ile zenginleşen ortamlarda
C.neoformans kolaylıkla çoğalır. Güvercinlerin
ve
kanatlı
hayvanların
çıkartılarının
C.neoformans’ın dünya üzerinde yayılmasında
en önemli odaklar olduğu düşünülmektedir
[1-5]. Aynı zamanda C.neoformans’ın bu
ortamda eşeyli çoğalabilmesi Dünya üzerinde
mayanın yayılabilmesine olanak sağlamakta,
immünsüprese hastalar için risk ortamı
oluşturmaktadır [6].

Steril bir tüpün içine 3-5 gr güvercin çıkartısı
ile karışmış örnek aktarıldı. Üzerine 10-15 ml.
antibiyotikli salin (%1 kloramfenikol içeren
%0.9 NaCl) ilave edildi. Tüpler vortekslenerek
içeriği karıştırıldı. Kaba partiküllerin dibe
çökmesi için 30 dakika oda ısısında bırakıldı.
Çökeltinin üstündeki sıvı bölümden eküvyon
ile örnek alınarak 0.1 bifenil (Sigma B6890)
ve %0.4 kloramfenikol içeren Staib agar
besiyerine yaygın ekim yapıldı [17]. Besiyerleri
oda sıcaklığında 2 hafta süreyle inkübe edildi.
Ekimler günaşırı değerlendirilerek kahverengi
koloni varlığı araştırıldı. Kahverengi koloni
oluşturan C.neoformans şüpheli kolonilerden
Gram boyama, üreaz aktivitesi, mısır unlu
agarda hifa oluşturup oluşturmaması ve 37°C’da
üreme testleri yapıldı. Staib agarda kahverengi
koloni yapan (fenol oksidaz aktivitesi bulunan),
Gram boyamada maya görüntüsü olan, hif
oluşturmayan, 37°C’da üreyebilen ve üreaz
aktivitesi bulunan kökenler C.neoformans veya
C.gattii olarak kabul edildi. C.neoformans’ın
C.gattii’den ayrımı için, C.neoformans’ın
üreyemediği, C.gattii’nin üreyerek besiyerinin
maviye dönüştüğü kanavanin-glisin-bromtimol
(CGB) agar besiyeri kullanıldı [18].

Dünya’da yapılanlara benzer şekilde
ülkemizde de C.neoformans’ın çevresel
kolonizasyonunu araştıran taramalar yaklaşık
45 yıldır sürdürülmektedir. Farklı merkezlerden
güvercin çıkartıları ile kontamine ortamlarda
C.neoformans izolasyonu bildirilmiştir [7-16].
Sunulan araştırmanın amacı, daha önce bu
konuda tarama raporlarının bulunmadığı Denizli
şehir merkezindeki güvercin çıkartılarında
C.neoformans’ın varlığının araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem
Araştırma; Denizli şehir merkezinde,
Cryptococcus neoformans için doğal kaynak olan
güvercin dışkısı ile kontamine güvercinliklerden,
Mart-Mayıs 2009 tarihleri arasında yürütüldü.
Güvercin yetiştiricilerinin bulunduğu 10 farklı
mahalledeki güvercin besleyicilerine gidilerek
toplam 60 örnekleme noktası araştırmaya
alındı. Örnekleme, güvercin kümesinin toprak
zeminindeki kuru gübre yığınından 25-30 gr
alınarak yapıldı. Örnekler, steril taşıma ortamı
içinde, oda sıcaklığında aynı gün içinde

Bulgular
Tablo 1’de örnek alımı yapılan bölgelerin
dağılımı gösterilen 60 güvercin dışkısı örneğinin
üçünden (%5.0) Staib agar besiyerinde
kahverengi S morfolojisinde koloni oluşturan
maya mantarları izole edildi. Hif oluşturmayan,
37°C’da üreyebilen, üreaz aktivitesi olumlu,
CGB agar besiyerinde üreyemeyen bu kökenler
Cryptococcus neoformans olarak tanımlandı.
İzolasyonlar Bağbaşı, Dokuzkavaklar ve

Tablo 1. Toplanan örneklerin Denizli şehir merkezindeki semtlere ve toplandıkları ortama göre dağılımı
Mahalle
Baba ı*
Dokuzkavaklar*
Kınıklı
Çamlık
ncilipınar*
Çınar
stiklal
Fatih
29 Ekim
Akkonak
Toplam
* izolasyon bölgeleri
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Açık Alan

Toprak

Kümes/Barınak içi

Toplam

1
1
4
2
2
2
3
2
1
1
19

1
1
1
1
2
1
2
9

3*
5*
1
3*
3
4
1
8
3
31

4
7
5
4
5
6
9
4
10
6
60

Güvercin çıkartılarında C. neoformans

İncilipınar bölgelerinde bulunan kümes/
barınak (3/31 örnek/kümes-barınak; %9.7)
örneklerinden elde edilirken, güvercin dışkısı
ile bulaşmış açık alan ve toprak örneklerinden
izolasyon yapılmadı (Tablo 1).
Tartışma
Cryptococcus neoformans kanatlı dışkısı
bulaşmış toprakta ve özellikle kuru güvercin
dışkısı olmak üzere çeşitli kanatlı dışkılarında
kolonize olabilir [1,2]. Farklı kanatlıların
çıkartıları ile bulaşan ortamlardan da izolasyonu
yapılabilmektedir [19-21]. Aynı şekilde güvercin
dışkısı ile karışan ortamda C.neoformans’tan
başka diğer kriptokok türleri de (örn. C.albidus,
C.laurentii,C.uniguttulatus vb) bulunabilmektedir
[3-5,22]. Çevresel ortamdan izole edilen
türler, kriptokokkoz tedavisinde kullanılan
çeşitli antifungallere de dirençli olabilmektedir
[22]. Aynı zamanda C.neoformans güvercin
çıkartılarında kolonize olduğunda eşeyli üreme
formunda da çoğalabilmekte ve bu durum
Dünya üzerinde yayılmasında önemli bir rol
oynamaktadır [6]. Çevrede kolonize olan
C.neoformans’ın hastadan izole edilen kökenler
kadar kuvvetli olmasa da virulan köken olduğu
kabul edilmektedir [2]. Ortamda kolonize
olan kriptokok çoğunlukla hava hareketleri ile
ortamından ayrılır ve solunum yolu ile konağa
girer. Konağın bağışıklık durumuna ve/veya
mayanın patojenitesine göre enfeksiyon
ortaya çıkabilir. Bu nedenle immünsüpresyonu
olan kişilerin güvercin ve kanatlı dışkıları
ile kontamine ortamlarda bulunmamaları
önerilmektedir [2,23].
C.neoformans’ın
güvercin
dışkıları
ile kontamine olduğu ortamlardan sıklıkla
izolasyonunun yapılabilmesine rağmen, birçok
araştırmada farklı sayıda oran bildirilmiştir.
Ülkemizde özellikle kıyı bölgelerinden izolasyon
yapılmıştır ve bu durumun iklim şartlarına
bağlı olabileceği öne sürülmüştür [10].
C.neoformans’ın güvercinlikler ve güvercin
çıkartıları bulaşan ortamlardan izolasyonu
İzmir’den %8.8-14.3, Bursa’dan %3.2-13.9,
İstanbul’dan %1-4.3 ve Kayseri’den %18.9
olarak bildirilmiştir [7-15]. İzmir’de mayanın hem
A serotipi (C.neoformans var. grubii) hem de D
serotipi (C.neoformans var. neoformans) varlığı
gösterilmiştir [7]. Yıldıran ve ark. [10] tarafından,
1998’de yayınlanan ve Denizli şehir merkezi
haricinde ülkemizin 54 şehir merkezinden
toplanan örnekler ile izolasyon oranı %4.6 olarak
raporlanmıştır. Yaklaşık 10 yıllık süre içinde
yapılan farklı araştırmalarda, sıcak ve nemli bir
iklimin bulunduğu Adana bölgesinde değişken
veriler elde edilmiştir [10,24]. Hiremath ve ark.
[25] özellikle flora ortamında sürdürdükleri
araştırmalarında, ortamın besin, sıcaklık, nem

gibi çevresel faktörlerin varlığına bağlı olarak
risk ortamı kabul edilen bölgelerde dönemsel
kolonizasyon olabileceğini belirtmektedir. Bu
dönemleri etkileyen fiziksel ve kimyasal faktörler
ise henüz açıklanamamıştır [25]. Benzer şekilde
toprağa karışan güvercin ve kanatlı çıkartılarında
da
C.neoformans’ın
kolonizasyonunun
etkilenebileceği öngörülmektedir. Güney Amerika
ülkelerinde ise çevresel ortamdaki kanatlı
çıkartılarından yüksek oranda C.neoformans
izole edilebilmektedir [17, 26].
Yapılan
araştırmalar,
C.neoformans’ın
kapsül ve hücre duvar yapılarının özelliği
nedeni ile dış ortamın olumsuz etkilerine karşı
dayanıklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle
kuruluğa ortamda bulunan diğer mikrobiyal
popülasyondan daha dayanıklıdır
[1,2].
Sunulan araştırmada, güvercin çıkartıları ile
kontamine olmasına rağmen, sadece kapalı ve
güneş ışığının bulunmadığı güvercin kümes ve
barınaklarından (%9.7) izolasyon yapılabilirken,
açık ortamlardan alınan örneklerde maya elde
edilememiştir. Bu durum, örnekleme yapılırken
uygun yer seçimine dikkat edilmesi gerektiğini
göstermektedir.
Denizli şehir merkezinde daha önceki
raporlarda
çeşitli
ağaç
kovuklarında
geçici
kolonizasyon
varlığı
bildirilmiştir
[27,28]. Bu durum araştırmanın yürütüldüğü
bölgedeki iklim ve çevresel şartların doğada
C.neoformans’ın
kolonizasyonuna
uygun
olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada da,
flora araştırmalarına paralel bir şekilde, Denizli
şehir merkezi’nde güvercin çıkartılarında
C.neoformans kolonizasyonu saptanmıştır.
Günümüzde immünsüprese hastaların giderek
artması (transplantasyon, immünsüpressif
tedavi vb) nedeni ile, koruyucu hekimlik alanında,
bu hastaların yaşam ortamlarında güvercin
gibi kanatlı çıkartılarının bulunmamasına
özen gösterilmeli, durum hastalara ayrıntılı
olarak açıklanmalı ve hastalar konu hakkında
bilgilendirilmelidir.
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