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GENEL MİKOLOJİ

• Mantarlar ökaryot olmasına rağmen diğer ökaryotlardan farklı olarak hücre duvarına 
sahiptir.

• Hücre duvarında kitin, mannan ve glukan bulunur.

• Hücre duvarındaki kitin (N-asetil glukozamin polimeri) antibiyotiklerden 
etkilenmez.

• Glukan yapısı ekinokandinlerin (kaspofungin, mikafungin) hedef yeridir.

• Hücre zarındaki sterol ergosterol, zimosterol şeklindedir. Bu yapı pek çok antifungalin 
etkili olduğu bölgedir (Azoller, Amfoterisin B, Alilaminler).

• Zorunlu anaerob mantar yoktur. Mantarlar absorbsiyonla beslenirler (kemotropik 
beslenme) ve oksijene ihtiyaç duyarlar.

• Bakteri sporları dirençten sorumluyken mantar sporları üreme ve enfeksiyondan 
sorumludur. Spor yapıları eşeyli ya da eşeysiz olarak geliştirilebilir. Eşeysiz üreyen 
mantar formuna anamorf, eşeyli üreyen formuna teleomorf adı verilir. Mayoz bölünme 
sonucu seksüel spor ve mitoz bölünme sonucunda aseksüel spor (konidyum) oluşur. Çok 
hücreli olanlar makrokonidi, tek hücreli olanlar mikrokonidi olarak isimlendirilir.

• Mantar sporları:

Ø Seksüel sporlar: Zigospor, askospor, bazidyospor, oospor.

Ø Aseksüel sporlar:

þ Konidyum: Blastokonidyum, artrokonidyum, klamidokonidyum, makrokonidyum 
ve mikrokonidyum.

þ Sporanjiyospor: Zygomycetes sınıfındaki küf mantarlarının üreme elemanlarıdır.

Eşeyli sporlar Eşeysiz sporlar

• Bazidiospor
• Askospor
• Zigospor
• Oospor

• Sporanjiyosporlar
• Artrospor
• Klamidospor
• Blastospor
• Konidiyospor

Hif ve spor yapıları
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• Candida, Blastomyces, Histoplasma, Coccidioides, Microsporum, Sporothrix cinsi gibi 
tıbbi önemi bulunan mantarlar, insanlarda sadece aseksüel üreme özellikleri söz 
konusu olan Fungi Imperfecti (Deuteromycotina) sınıfı içinde yer alır.

• Morfolojik özelliklerine, besiyerinde 
oluşturdukları kolonilerin özelliklerine göre 
maya ve küf şeklinde ayrılırlar.

• Küf mantarlarının temel yapısı filamentöz 
uzantılar olan hif yapılarıdır.

• Maya mantarları ise tek hücreli olup 
genelde hif yapıları oluşturmaz. Fakat 
maya mantarları içinde uygun koşullarda 
hifsi yapılar (yalancı hif: psödohif) ya da hif 
yapıları oluşturan mantarlar tanımlanmıştır.

• Bazı mantarlar doğada (22°C) küf; 
insanda (37°C) hastalık oluşturduğunda 
maya yapıları oluştururlar. Buna termal 
dimorfizm adı verilir. En önemli termal 
dimorfizm gösteren mantarlar bazen “primer 
patojenler” olarak da tanımlanmaktadır.

Küf Mantarı
06s836

Konidiospor

Septal hifa

Fiolides
Vezikül

Konidiopor

@ Termal dimorfizm gösteren mantarlar

• Histoplasma capsulatum
• Blastomyces dermatitidis
• Coccidioides immitis
• Paracoccidioides brasiliensis
• Sporothrix schenckii
• Penicilium (Talaromyces) marneffei

Mantar hücre yapısı
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• Mantarlar toksinleri dışında allerjik reaksiyonlara neden olabilmeleri nedeniyle de önem 
taşırlar. Mantar sporları kolaylıkla astım ataklarını tetikleyebilirler.

• Herhangi bir bölgedeki dermatofit enfeksiyonu özellikle parmaklarda kaşıntılı, steril 
deri lezyonlarına yol açabilir (id reaksiyonları) ve bu lezyonlar primer hastalığın tedavisi 
ile kaybolur.

• Mantarlarla oluşan enfeksiyonlara genelde mikoz adı verilir.
• Mantar enfeksiyonları çok farklı bir epidemiyolojik dağılım gösterir. Bazıları sadece 

belirli coğrafi alanlara aittir. Coccidiodes immitis, Blastomyces dermatitidis, 
Paracoccidioides brasiliensis daha çok ABD’de görülür. Türkiye’de rastlanmaz. 
Fırsatçı enfeksiyonlar genelde yaygın olarak bulunurlar (Aspergillus, Candida).

• Mantarlar çok az besin varlığında bile çok kolayca üreyebilir ve dış şartlara, 
dezenfektanlara bakterilere kıyasla oldukça dirençlidir.

MANTAR TOKSİNLERİ, MİKOTOKSİKOZ 

Mikotoksinler

Aflatoksin Aspergillus flavus • Karaciğer kanseri

Sitrinin Penicillium ve Aspergillus türleri

• Akut kardiyak beriberi
• Sarı pirinç hastalığı
• Okratoksin A ile sinerjik etki
• Nefropati

Ergot Alkaloid 
(Ergotizm)

Claviceps purpurea penicillium
Aspergillus 
Rhizopus

• Gangrenöz tip 
(ekstremite gangreni)

Fumonizin Fusarium 
Alternaria • Özefagus kanseri, pr. kc. kanseri

Okratoksin Aspergillus 
Penicillium

• Endemik Balkan nefropatisi
• Üroepitelyal tümör
• Teratojen

Trikoteken Fusarium
• Alimentary toxic aleukia (ATA)
• Süt bebeklerinde akciğer 

kanaması

Patulin Penicillium 
Paecilomyces

• Meyvelerde kontaminasyon 
(kanserojen)

 Aspergillus 

Aflatoksin
þ Yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda depolanmış pirinç, fıstık, mısır vb. tahıl 

taneciklerinde bulunan Aspergillus flavus (en sık) ve Aspergillus parasiticus 
tarafından üretilir. En sık karşılaşılanı, aflatoksin B1’dir.

þ Akut zehirlenmede hepatite ve hepatik yetmezliğe neden olur.
þ Diyette düşük dozlarda, uzun süre aflatoksin bulunması halinde toksin, karaciğerde 

epokside metabolize edilir. Epoksid, karaciğer için güçlü bir karsinojendir. Hepatit 
B, aflatoksin nedenli karaciğer kanseri gelişiminde bir ko-faktördür.

@ Aflatoksin

Aspergillus flavus à Aflatoksin B1 à Karaciğerde epokside dönüştürülür
à Hepatositte p53 gen mutasyonu  à Karaciğer kanseri
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MANTAR ENFEKSİYONLARINDA TANI YÖNTEMLERİ
 Boyama 
Ø Örneklerin direkt incelenmesi en önemli rolü oynamaktadır. Özellikle deri, tırnak 

gibi keratinden zengin örneklerin direkt değerlendirilmesinde KOH, dimetil 
hidroksit gibi eriticiler kullanılır. Bunlar keratini eriterek mantar elemanlarının 
görünür hale gelmesini sağlar.

Ø Gram yöntemi ile Candida cinsi mayalar mor olarak boyanabilirse de Gram yöntemi 
mantarların boyanması için uygun değildir.

Ø Gomori metanamin gümüşleme, hemotoksilen- eozin (HE), periyodik asit 
schiff (PAS) doku örneklerinde mevcut olan maya yapılarının mikroskobik olarak 
saptanabilmesi için kullanılabilir.

Ø Giemsa, hücre içi yerleşimli mantarların (H. capsulatum) boyanmasında 
faydalıdır.

Ø Çini mürekkebi ve nigrosin kapsüllü bir maya olan Cryptococcus neoformans 
tanısında ortamı boyayarak kapsülü gösterme yöntemidir (negatif boyama 
yöntemi).

Ø Müsikarmin ise kapsülü boyamak için kullanılır.
Ø Ayrıca mantar hücre duvarındaki kitini spesifik olarak boyayan “Calcoflour beyazı” 

boyası fluoresans mikroskobu varlığında kullanılabilir.
Ø Laktofenol pamuk mavisi kültürde üreyen küflerin tanımını yapmak için 

kullanılır.

 Kültür 

Ø Mantarların kültürü Sabouroud dekstroz agarda yapılır. Dimorfizm araştırılacaksa 
37° ve 25 C°’lerde iki ayrı inkübasyon gerekir. Üreyen küflerin tanımı önce laktofenol 
pamuk mavisi ile morfolojilerin değerlendirilmesi ile yapılır.

Ø Gereğinde özel besiyerlerine (mısır unlu jeloz, patates dekstroz agar vb.) ekimler 
ile farklı özellikler araştırılabilir.

Ø Dermatofit besiyerlerinde kontaminant küflerin üremesini engellmek için 
siklohekzimid kullanılır.

 Seroloji 

Ø Antijen araştırmaları özellikle immünsüpresif hastalarda tanıda kullanılmaktadır. 
Sistemik enfeksiyonlarda özellikle kronik hastalıklarda antikor yanıtı faydalı olabilir 
(IHA).

Ø BOS‘ta kriptokok kapsül antijeni

Ø Candida enfeksiyonlarında kanda mannan

Ø Aspergillus enfeksiyonlarında galaktomannan ölçümü tanıda faydalı 
bulunmaktadır.

Ø Serumda beta-glukan testi ile sistemik mantar enfeksiyonları tanısı konabilmekte 
fakat bu test tür düzeyinde ayrım yapamamaktadır (kriptokok ve zigomisetlerin 
tanısında kullanılmaz).
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@ Mantarlarda kullanılan boyama yöntemleri

• Gram boyama (Candida, Cryptococcus)
• Giemsa boyama (Histoplasma capsulatum)
• Kalkoflour beyazı (tüm mantarlar)
• Gomori  metanamin  gümüşleme,  Hematoksilen  Eosin, PAS  

(Doku  enfeksiyonları, Pneumocystis jirovecii)
• Çini Mürekkebi, Musikarmin (Cryptococcus)
• Laktofenol pamuk mavisi (kültürde üreyen küflerin tanımı)

@ Mantarlarda serolojik tanı

• Polisakkarit antijen: Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum
• Mannan antijeni: Candida albicans
• D-arabinitol (serum): Hematojen Candida enfeksiyonları
• Enolaz: Candida
• Galaktomannan antijeni: Aspergillus fumigatus
• D-mannitol (serum): Pulmoner aspergilloz
• 1,3-β glukan: Candida, Aspergillus (Cryptococcus ve  Zygomycetes‛te negatiftir)

Mantar enfeksiyonların tanısında sık kullanılan besiyerleri

Sabouraud Dekstroz agar Mantarların izolasyon ve üretilmesinde kullanılan 
genel besiyeridir.

Zeytin yağlı Sabouraud Dekstroz agar M. furfur üretilmesinde kullanılır.

Sabouraud Glukoz buyyon Candida türlerinin ayrımında kullanılır.

CHROMagar Candida türlerinin ayrımında kullanılır.

Littman Oxgall agar Patojenik bazı mantarlar ve dermatofitlerde 
kullanılır.

Beyin kalp infüzyon agar Histoplasma ve Blastomyces’in oda ısısında 
izolasyonunda kullanılır.

Mısır unlu agar
Mantarların mikroskobik tanısında Lam kültüründe 
faydalıdır. C. albicansta klamidospor oluşturmak 
için kullanılır.

Malt ekstrakt agar Birçok mantarı izole etmede kullanılan genel 
besiyeridir.

Yulaf unlu agar Streptomycates izolasyonunda kullanılır.

Patates dektroz agar Microsporum auodini ile M. canis; T. rubrum ve T. 
mentogrophytesi ayrımında kullanılır.

Pirinçli besiyeri Dermatofitler için kullanılır. M. audovinii ve M. canis 
ayrımında kullanılır.

Czapek Dox agar Penicillium, Aspergillus üzerinde araştırmalarda 
kullanılır.

Mikobiyotik agar
Dermatofitlerin ayrımı için kullanılan indikatörlü 
besiyeridir. Siklohekzimid içeriği ile küf 
mantarlarının kontaminasyonunu önler.

Niger Seed (Bird Seed) agar Crytococcus neoformans tanısında kullanılır.

Sabouraud dekstroz agar


