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Bu çalışmada, Adana ilindeki 6 farklı istasyondan ev dışı  (outdoor) mantarların 
izolasyonu, identifikasyonu, mevsimsel dağılımı ve alerjik hastalıklarla ilişkisi saptanmaya 
çalışılmıştır. 

Atmosferik Fungusların izolasyonu amacıyla örnekler, ECO MASS 100 
Mikrobiyal Hava İzleme Sistemi kullanılarak Rose Bengal Streptomycine Agarlı 
Besiyerlerine ekim yapılmıştır. PDA, MEA, CZ besiyerlerindeki üreme davranışları, koloni 
morfolojisi, pigment oluşumu, petri kutusunda alt ve üstten görünüşleri, spor ve hifsel 
yapılarının mikroskobik incelenmesi gibi parametrelere göre tanımlama kriterleri dikkate 
alınarak identifikasyonları genus düzeyinde gerçekleştirilmiştir.  

Örnekleme Şubat 2005-Ocak 2006 tarihleri arasında ayda bir kez olmak koşuluyla 
12 kez yapılmıştır. 

Toplam 3220 mantar kolonisi izole edilmiştir. İzole edilen kolonilerin 
tanımlanması sonucu 9 farklı mantar cinsi saptanmıştır. Bunlar; Cladosporium 1436 
(%44,5), Penicillium 644 (%20), Aspergillus 548 (%17.0), Alternaria 176 (%5.4), steril 63 
(%1.95), Rhizopus 44 (%1.36), Fusarium 29 (%0.90), Acremonium18 (%0.55)  Trichoderma 
9 (%0.27, Chatemonium  1 (%0.03) ve diğerleridir  252 (%7.8) 

Atmosferdeki mantar konsantrasyonu ile alerjik çocukların astım skorları ve rinit 
skorları arasında ileri düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hava kaynaklı fungus, İzolasyon, İdentifikasyon, allerjik 

reaksiyonlar. 
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In this study, It was tried to determine the isolation, identification, seasonal 
distribution and correlation of allergic disases of outdoor fungi in ADANA, at 6 different 
area. 

For isolation of atmospheric fungi, samples collected from air with ECO MASS 100 
Aerosampler equipment and plated on to the Rose Bengal Streptomycine Agar, then all 
plates incubated at 25◦C for 14 days. Genus of the isolated fungus were identified based on 
micro- and macromorphology with the pigmentation of colonies at the bottom and surface of 
grown on CZ, MEA ad PDA media.  

Sampling was performed once a month, twelve times during the year, from february 
2005 to January 2006.  
Total 3220 fungi colonies were isolated and as a result total 9 different genus of fungi were 
identified. These are Cladosporium 1436 (44,5%), Penicillium 644 (20%), Aspergillus 548 
(17.0%), Alternaria 176 (5.4%), steril 63 (1.95%), Rhizopus 44 (1.36%), Fusarium 29 
(0.90%), Acremonium18 (0.55%)  Trichoderma 9 (0.27%), Chatemonium  1 (0.03%) and the 
others 252 (%7.8). 
 A significant correlation was found between atmospheric fungi concentration and 
allergic diseases, the pediatric allergy clinic of Çukurova University Hospital,  
 

Key words: Airborne fungi, Isolation, Identification, allergic diseases. 
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1. GİRİŞ 

      Alerjik hastalıklar özellikle alerjik astım ciddi sağlık problemlerinden olup, 

çevresel faktörlerle tetiklenmektedir. Alerji genetik kökenli bir hastalık olmakla 

beraber, ortaya çıkmasında çevresel pek çok faktör rol oynamaktadır. En sık 

karşılaşılan çevresel faktörler biyolojik ve kimyasal kirleticilerdir. Ev içi ve ev dışı 

ortamlarda bulunan; Akarlar, Polenler ve Mantar sporları biyolojik alerjenler 

arasında yer almaktadır. Alerjik vakalarda atmosferik funguslar önemli rol 

oynamaktadırlar. Havayla taşınan bir fungus; insan, bitki ve hayvanlar tarafından 

solunum yolu ile alındığında çeşitli sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Hava 

kirliliği sonucu atmosferdeki CO ve SO2 miktarının artışı fungusların 

sporulasyonunu arttırmakta (Klironomas ve ark., 1997; Asan ve ark., 2002a) bu da 

alerjik vakaların artışına neden olmaktadır (sporların havadaki yoğunluğu coğrafik 

alanın özelliklerine, mevsimsel değişikliklere ve günün farklı zamanlarına göre 

değişmektedir). Ayrıca rüzgar, nem, sıcaklık, yağış, rakım ve vejetasyon tipi gibi  

biyotik ve abiyotik faktörler de bir bölgenin atmosferinde bulunan fungusların nitelik 

ve niceliğini etkilemektedir (Al-Doory, 1970).  

Fungus habitatları çok farklılık göstermektedir. Bazı türler kaynak suları ve 

deniz gibi su ortamlarında, bulunurken, çoğunluğu karasal habitatlarda, toprakta ve 

ölü bitki materyalleri üzerinde (doğada organik karbon mineralizasyonunda önemli 

rol oynar) bulunmaktadırlar. Fungusların büyük bir çoğunluğu karasal bitkiler için 

parazit olup çoğunlukla tahıl ürünlerinde önemli hastalıklara sebep olarak büyük 

ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Bazıları da insanlar ve hayvanlar için 

parazitiktirler. Funguslar, dayanıklı bir hücre duvarına sahiptir. Bazı funguslarda 

hücre duvarında selüloz bulunmaktadır. Kitin hücre duvarının en önemli yapısal 

elementidir. Fungal hücre duvarı genellikle polisakkarit, protein, lipid ve polifosfat 

gibi bileşenlerden oluşmaktadır (Madigan ve ark.,1997).  

Atmosfer, mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam olmamakla 

birlikte, atmosferde çeşitli organizmalar ve bunlara ait sporlar değişik oranlarda 

bulunmaktadır. Atmosferdeki fungal spor sayıları, bölgeden bölgeye değişiklik 

göstermektedir (Şimşekli ve ark.,1999). Fungal sporlar önemli alerjenler 
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olduklarından, havanın fungal mikrobiotası ile ilgili çalışmalar, fungal sporların 

havadaki miktarı ve alerjiler hakkında bilgi vermektedir.  

 Genelde doğada yaygın bir dağılım gösteren atmosfer kaynaklı 

mikrofunguslar ev içi ve ev dışı ortamlarda çok fazla miktarlarda bulunmuştur. 

İnsanlar sürekli olarak atmosfer kaynaklı funguslarla karşılaşmakta, fakat bunlar özel 

bir sağlık sorunu yaratmamaktadırlar. Buna rağmen; funguslar alerjilere ve besin 

bozulmalarına neden olmaktadır. Özellikle fungusların mikotoksinleri insan ve 

hayvan sağlığını etkileyebilmektedirler. Atmosfer kaynaklı küf mantarı sporları, bitki 

hastalıklarında enfeksiyon ajanı olarak etkili olmaktadırlar. Atmosferdeki 

mikroorganizma konsantrasyonu, insan aktivitesi ve toprak kaynaklı tozların varlığı 

ile ilişkilidir. Atmosferdeki CO2 konsantrasyonunun artması sonucu ortaya çıkan 

hava kirliliği, atmosferde yaygın olarak bulunan fungusların sporulasyonunu 

indükleyebilmektedir (Kliromonas ve ark.,1997).  Lin ve Li (2000) atmosfer orijinli 

fungal aerosöllerin meterolojik faktörler ve havadaki kirleticilerle ilişkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Buna ilaveten havadaki fungal sporlar, rüzgar, nem, sıcaklık, yağış, 

rakım, vejetasyon tipi ve bazı özel kontaminasyon rezervuarları ile de ilişkilidir 

(Agarwal ve Shivpuri, 1969; Pasenen, 1992; Di Giorgio ve ark., 1996; Goh ve ark., 

2000; Su ve ark., 2001). 

Atmosferdeki fungusların dağılımı pek çok faktöre bağlı olarak büyük oranda 

değişiklik göstermektedir. Örnek toplama ortamı (besiyeri), örnekleme prosedürü, 

fungusların toplandığı günün farklı zamanları, örnekleme sıklığı ve süresi havadaki 

fungusların izlenmesini etkileyen faktörlerdendir (Takahashi, 1997).  Ayrıca atık 

arıtım proseslerinin varlığı, hayvan üretim çiftlikleri, fermantasyon prosesleri, 

tarımsal ve endüstriyel aktiviteler fungusların yoğunluğunu etkileyen faktörler 

arasındadır (Dı Giorgio ve ark., 1996). 

 Fungal sporlar, miselial fragmentler ve sklerotialar böcekler vasıtasıyla 

havada yayılabilmektedir (Kerssies, 1993).  Fernando ve ark. (2000) Gibberella zeae 

askosporlarının yayılmasında gün içindeki yağış saatinin önemli olduğunu 

bildirmiştir. Yukarıda sözü edilen faktörler havadaki fungusların tipini ve sayısını 

etkilemektedir. 
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Atmosferdeki fungusların konsantrasyonunun belirlenmesi aeroallerjen 

olabilmeleri nedeniyle önem arz etmektedir (Beaumont ve ark., 1985; Chin-Shan ve 

ark.,1995; Hasnain ve ark.,1995; Flückiger ve ark., 2000; Burge & Rogers, 2000).  

Seçilmiş bir bölgedeki fungal dağılımın karakterizasyonu ve ortaya konması yaşam 

ortamlarındaki funguslara hassasiyet ve klinik teşhiste, fungal ilişkinin saptanması ve 

mevsimsel alerjik hastalıklardan toplumun korunabilmesine yardımcı olmaktadır 

(Wu ve ark., 2000). 

 

1.1. Mantarların Genel Özellikleri 

            Mikoloji; mayalar, küfler, makro mantarlar ve mantara benzeyen 

mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalıdır. Doğada 250.000 tür mantar saptanmasına 

karşılık 150 tür insan ve hayvanlar için primer patojendir. Mantarların çoğunun tanısı 

morfolojik yapıya dayanmaktadır. Pek çoğu birbirine benzeyen küflerde morfolojik 

tanı her zaman kolay değildir. Mantarların yapısının ve sınıflandırma ilkelerinin 

bilinmesi, klinik örneklerden soyutlanmasını ve  tanınmasını kolaylaştıracaktır (Şekil 

1.1.) (Mutlu ve ark., 1999). 

 

            1.1.1. Mantar Hücresi  

 

             Mantarlar ökaryotik mikroorganizmalar olup canlıların beşinci alemini 

oluştururlar. Mantarlara ilişkin altı temel özellik mantarların tanımlanmasını sağlar 

(Çizelge 1.1). Mantarlar bu özellikleri ile bitki, hayvan ve bakterilerden kolaylıkla 

ayrılırlar. Ayrıca bu özelliklerinin bilinmesinin klinik önemi de vardır:  

 

1) Hayvan (insan) hücreleri gibi mantarlar da ökaryottur. Mantarların sitoplazma zarı  

yapısal olarak insan sitoplazma zarına benzerlik gösterir. Mantar infeksiyonlarının  

tedavisinde kullanılan ilaçlar, yapısal benzerlikten dolayı insan hücresi üzerine de 

toksik etki yapar. 
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2)  Klinik mikrobiyoloji laboratuarında mantarların tanımlanması için sporların      

incelenmesi temeldir. Bunun dışında, mantarlar ekoloji ve yaşam döngüsünü 

sürdürebilmeleri için sporları ile çevreye yayılır. Doğada sporları bulunan mantarlar 

solunum veya inokülasyon ile kolaylıkla infeksiyonlara yol açabilirler.  

  

3) Mantarlar, klorofil içermemeleri ile  yüksek bitkilerden ayrılırlar. 

 

4) Mantarların eşeyli ve/veya eşeysiz üreme özellikleri tanımlanmaları ve 

sınıflandırılmaları açısından önemlidir. 

 

5) Mantarlar yapılarına göre iki grupta incelenir: Küfler ve mayalar. Küf 

mantarlarının filamantöz yapılar oluşturmaları invivo/invitro tanıda önemlidir. 

Mayaların çoğu filamantöz yapı oluşturmazlar. 

 

  Çizelge 1.1. Mantar hücrelerinin genel özellikleri (Mutlu ve ark., 1999) 

 

1) Gerçek bir çekirdeğe sahiptirler  (ökaryot) 

2) Sporlar/ konidiyumlar oluştururlar 

3) Klorofil içermezler (kemoheterotrof) 

4) Eşeysiz ve/veya eşeyli ürerler 

5) Filamantöz yapılar oluştururlar 

6) Hücre duvarları vardır 

 

 

6) Hücre duvarı, mantarları hücre duvarı olmayan hayvan hücrelerinden ayırır. 

Mantar hücre duvarında yapısında bulunan kitin, mantarın bakteri ve yüksek 

bitkilerden ayrılmasını sağlar. Bakteri hücresindeki peptidoglikana karşılık, mantar 

hücre duvarında kitin, mannanlar, glukaganlar  ve diğer kompleks yapılar vardır. 

(Çizelge 1.2.) (Mutlu ve ark., 1999). 
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Nukleus
Sentrioller

Ribozomlar

Organeller

Mitokondri

Endoplazmik
retikulum

Hücre duvarı
Lizozom Plazma 

memdranı

Golgi 
aparatı

 
            Şekil 1.1. Mantar Hücresinin Yapısı (Madigan ve ark., 1997)  

 

            Mantarlar, morfolojik yapılarına göre küf ve maya olmak üzere iki grupta 

incelenir. Bazı mantarlar ise doğal ortamlarda küf, insan vücut ısısında (37°C) maya 

şeklindedir. Isıya bağlı olarak yapı değiştiren bu mantarlara dimorfik mantarlar 

denir. Küf ve mayaların bazı özellikleri birbirinden farklıdır (Mutlu ve ark., 1999). 
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Çizelge 1.2. Mantarların Bazı Özellikleri (Mutlu ve ark., 1999) 

 

          1.1.1.1. Filamentöz yapılı mantar: Küf 

 

         Küfün temel yapı birimi hif olarak adlandırılan tübümsü yapıdır. Hif 

topluluğuna misel denir. Miselin besiyerinde görünümüne koloni adı verilir. 

Hifler üç boyutlu olarak incelendiğinde, hücre duvarları birbirine paralel tübüler 

yapılardır. Bazı küflerde hifler enine bölmelerle bölünmüştür. Hücrelerdeki bu enine 

bölmelere septum denir. Septumlu hifler bölmeli hif, septumsuz hifler ise bölmesiz 

(sönositik)  hif olarak da tanımlanırlar. Hif çok çekirdekli olabilir. Bölmesiz hiflerde 

protoplazma hif boyunca akarken, bölmeli hiflerde akış septum porları aracılığı ile  

gerçekleşir. Bölmesiz hiflerin çapı (10-15 mm), bölmeli hiflerinkinden (2-5 µm) 

daha geniştir (Mutlu ve ark., 1999). 

 

 

Özellik                             Mantar hücresi 

  

Hücre yapısı                    Ökaryot 

 Hücre duvarı                  Çok katlı (kitin, manan, glukan), bazılarında kapsül var 

 Sitoplazma zarı              Ergesterol 

 Sitoplazma içi yapılar    Mitokondri, endoplazmik retikulum, Golgi 

 Çekirdek                        Zar ile çevrili (gerçek çekirdek) 

 Büyüklük                       5-10 µm çapında, 100 µm’ den uzun olabilir  

 Morfolojik yapı              Maya: Yuvarlak, yuvarlağımsı,  

                                        Küf: filamentöz, bölmeli veya bölmesiz hifli          

 Sporları                          Eşeyli ve/veya eşeysiz sporlar 

 Üreme biçimi                 Eşeyli ve/veya eşeysiz         

Boyanma özellikleri      Gram pozitif; aside dirençli boyanmazlar,  

                                       Histopatolojik boyalarla (PAS, gümüşleme) boyanırlar. 
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1.1.1.2. Tomurcuklanan  mantar: Maya 

  

       Mayalar tek hücreli mantarlardır. Tomurcuklanma (blast formasyonu) veya 

fision (ortadan ikiye bölünme) ile çoğalırlar. Klinik önemi olan mayaların çoğu 

yuvarlak veya yuvarlağımsıdır. Ender olarak uzamış, üçgen veya şişe şekilli 

olabilirler. Çapları 2-20 µm arasında, boyları 2-50 µm değişir. Bir maya hücresinin 

bir veya birkaç noktasından  tomurcuklanma olur, olgunlaşan yapı ana hücreden 

koparak yavru hücre oluşur. Yavru hücreye blastokonidiyum denir.  

     Gerçek maya hiflerinde hücre duvarları birbirine paraleldir. Yalancı hifte ise 

tomurcuklanma bölgesine yakın bir yerde içe bükey bir yapı görülür. Bazı mayalar 

hem tomurcuklanır hem de ikiye bölünerek çoğalırlar. Bu şekilde oluşan hücrelere 

artrokonidiyum denir (örneğin, Cryptococcus neoformans) (Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.1.1.3. Dimorfik Mantarlar 

 

          Doğal ortamlarında ve oda ısısındaki besiyerlerinde küf, invivo ve 35-37°C’de 

maya şeklinde üreyen mantarlara dimorfik veya difazik mantarlar denir. Küf 

şeklinden maya şekline dönüşümü pek çok faktör etkiler. Bunlar:  

a) Isının 35-37 °C yükselmesi,  

b) Ortamda basit şekerlerin çokça bulunması,  

c) Sistein gibi sülfidril gruplarının varlığı, 

d) Bir organik nitrat kaynağının bulunmasıdır.  

       Mayanın küfe, küfün mayaya dönüşümüne termal dimorfizm denir. Dimorfik 

mantarların tanımı için her iki formun da yapısal özelliklerinin gösterilmesi gerekir. 

Dimorfik mantarlar doğada saprofit küf olarak, insan vücudunda ise maya ve sferül 

yapısında parazit olarak bulunurlar (Mutlu ve ark., 1999). 

 

 

 

 

 



1.GİRİŞ                                                                                                                 Yeliz AKA ÖZMAY 

                                                                  8 

1.2. Mantarlar nasıl ürerler 

 

 

Konidiofor
Havasal hif

Alt yüzey

Hif

Konidia
(spor)

Germinasyon

 
          Şekil 1.2. Mantarların Üreme Döngüsü (Madigan ve ark., 1997) 

 

          Mantarlar eşeysiz (mitoz) ve/veya eşeyli (mayoz) olmak üzere iki biçimde 

ürerler. Üreme biçimlerine göre mantarlar sınıflandırılır. Sporlar aracılığı ile çoğalan 

mantarlar aynı anda hem eşeyli  hem de eşeysiz konidiyumlar oluşturabilirler (Şekil 

1.2.) (Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.2.1. Eşeysiz Üreme  

 

        Tek bir ana hücrenin mitoz bölünmesi ile oluşur. Eşeysiz üreme biçiminde 

vegetatif mantar hücresinde hacim ve kitlece bir artış söz konusudur. Hif sayısı artar, 

koloni büyür ve eşeysiz çoğalma özelliği gösteren yapılar (konidiyumlar) oluşur. 

Yapıları yönünden eşeysiz hücreler, sporangiyosporlar ve konidiyumlar olmak üzere 

iki tiptedir (Mutlu ve ark., 1999). 
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 1.2.1.1. Sporangiyosporlar 

 

            Tıbbi önemi olan mantarlardan Zygomycetes sınıfı mantarlarda (Rhizopus,  

Absidia) oluşan ve içinde sporlar taşıyan kesecik şeklindeki eşeysiz yapıya 

sporangiyum ve içindeki sporlara sporangiyospor adı verilir (Mutlu ve ark., 1999). 

 

      1.2.1.2. Konidiyum 

 

            Bir kese içinde bulunmayan ve Aspergillus, Penicillium türleri ve 

dermatofitlerde görülen eşeysiz üreme yapılarına konidiyum denir. Konidiyumlar, 

konidiyofor olarak adlandırılan özelleşmiş bir hifin ucundan doğarlar. Konidiyum 

oluşturan mantarların tümü Deuteromycota (Fungi imperfecti) sınıfındadırlar. 

Konidyogenez tallik ve blastik olmak üzere iki şekilde gerçekleşir (Mutlu ve ark., 

1999). 

 

           1.2.1.3. Tallik konidiyumlar 

 

           Bir hiften köken alan ve sonra enine septumlarla özellikleşip tek tek hücreler 

şekline dönüşen konidiyumlardır. Şekil yönünden artrokonidiyum ve 

klamidyokonidiyum (klamidospor) olarak ikiye ayrılırlar. 

 

 A) Artrokonidiyum 

 

          Tek hücreli bir konidiyumdur. Hif içindeki sitoplazmanın yoğunlaşması ve hif 

duvarının kalınlaşması ile oluşur. Olgunlaşan artrokonidiyumlar birbirinden ayrılırlar 

ve çevreye yayılırlar. En belirgin artrokonidiyum oluşumu Coccidiodes immitis ve 

Geotrichum candidum’da görülür. 
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 B) Klamidyokonidiyum 

   

            Bir hifin ucunda (terminal) veya arada (interkalar) tek hücreli, kalın duvarlı, 

oval geniş yapılara klamidyokonidiyum adı verilir. En belirgin olarak Candida 

albicans’ta görülür (Mutlu ve ark., 1999). 

 

 

1.2.1.4. Blastik konidiyumlar 

  

           Mayalarda, Penicillium, Aspergillus ve Scopulariopsis gibi küflerde görülen 

eşeysiz konidiyumlardır. Bir hifin ucundan veya bir ana hücreden köken alırlar. 

Bunlar dışında makro ve mikrokonidiyumlarda eşeysiz yapılardır (Mutlu ve ark., 

1999). 

 

 1.2.2. Eşeyli Üreme  

 

           İki uyumlu mantar hücresi (haploid) ’nin bir araya gelmesi (plazmogami), 

haploid nükleusların füzyonu  (karyogami) ve çekirdeğin bölünmesi (mayoz) ile 

oluşan haploid hücre oluşumu evrelerinin tümü eşeyli üremeyi oluşturur. Mantarların 

alt sınıflarının tanımlanabilmesi yönünden eşeyli sporların yapısının bilinmesi 

gereklidir. Tıbbi önemi olan mantarlarda zigospor, askospor ve bazidiyospor 

oluşumu ile sonuçlanan eşeyli üreme görülür (Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.2.2.1. Zigospor 

 

        Zygomycetes sınıfı mantarlarda (Rhizopus, Absidia türleri) görülür ve eşeyli 

üreme ile zigospor oluşur (Mutlu ve ark., 1999). 
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1.2.2.2. Askospor 

  

         Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum gibi mantarlarda askospor 

oluşumu ile sonuçlanan eşeyli üreme biçimidir. Bir araya gelen hifler farklılaşıp 

keseye benzer yapılar (askus) meydana getirirler. Askuslarda askospor olarak 

adlandırılan sporlar bulunur (Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.2.2.3. Bazidiyospor 

  

          Özelleşmiş bir hifin uç kısmının genişlemesi ile bazidiyum denilen yapılar 

oluşur. Bu temel yapı üzerinde kısa birer sapla tutunan bazidiyospor adı verilen 

hücreler doğar. Cryptococcus neoformans‘ın içinde yer aldığı Basidiyomycotina 

sınıfı mantarlarda görülen eşeyli üreme biçimidir (Mutlu ve ark., 1999). 

 

 

1.3. Mantarların Sınıflandırılması 

 

            Mantarların birbirinden ayrılmasını sağlayan eşeyli üreme biçimleri , yapıları, 

yaşam döngüleri ve bazı fizyolojik özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Eşeyli üremesi 

saptanmayan mantarların tümü Deuterumycota (Fungi imperfecti) sınıfında 

incelenirken, eşeyli üremeleri saptanan mantarlarda ise Zygomycota, Ascomycota ve 

Basidiomycota sınıflarında incelenirler  (Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.4. Mantarların Üremesini Etkileyen Faktörler 

  

        Mantarlar heterojen mikroorganizmalardır. Mantarların üremelerini etkileyen 

pek çok faktör vardır (Mutlu ve ark., 1999). 
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1.4.1. Mantarların üreme hızları 

 

        Maya mantarları besiyerinde 24 saatte görünür koloni oluşturacak şekilde hızlı 

ürerler. Küfler ise; çoğu bakteriden yavaş Mycobacterium gibi geç üreyen 

bakterilerden hızlı ürerler. Küflerin üreme hızları genel olarak çok değişkendir. 

Mantarların invivo/invitro üreme hızını etkileyen başlıca etmenler oksijen, ısı, ph ve 

besiyeri bileşimi gibi faktörlerdir. Özellikle küf mantarlarının laboratuvarlarda 

üretilmeleri sırasında misel formunu baskılayan, spor oluşumunu arttıran koşulların 

sağlanması ile tanı kolaylaşır. Optimal üreme ve sporlanmanın sağlanması için 

mantarın fizyolojisini bilmek ve istenilen sonucun alınması için metabolizma 

manipulasyonunu sağlayacak ortamın oluşturulması gereklidir (Mutlu ve ark., 1999). 

 

          Mantarlar kemohetorotroftur’lar. Organik bir azot veya karbon kaynağına 

gereksinimleri vardır. Besinlerini absorbsiyon yolu ile içinde bulunduğu ortamdan 

alırlar. Besin absorbsiyonunun kolayca sağlanabilmesi için ortamda suyun da olması 

gereklidir. Mantarların çoğu relatif nem oranı %95-100 olan ortamda ürerler. 

Mantarlar pek çok organik maddeyi karbon kaynağı olarak kullanabilmelerine karşın, 

çoğu mantar basit bir karbonhidrat olan glukozu kolaylıkla parçalayabilir. Bu 

nedenle mantarların üretilmesinde kullanılan primer besiyerlerinde hep glukoz vardır 

(Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.4.2. Oksijenin etkisi 

 

         Mantarlar aerop mikroorganizmalardır. Klinik örneklerin taşınması ve kültürü 

her zaman aerop koşullarda yapılmalıdır (Mutlu ve ark., 1999). 
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1.4.3. Ph’ nın etkisi  

 

        Mantarların enzim etkinliği ve hücre zarındaki iyon alışverişi gibi metabolizma 

işlevleri ortamın pH’sından etkilenirler. Mantarlar pH 2-9 sınırlarında üreyebilirler. 

Ancak çoğu mantar asit ortamlarda iyi üremesine karşın optimal üreme pH’ı  

6.8-7’dir. Mantarların asit ortamlarda üreyebilme özelliklerinden yararlanılarak 

karışık floraya sahip bölgelerden alınan örneklerde bakterilerin üremesini inhibe 

edecek seçici besiyeri hazırlanır (Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.4.4. Isının etkisi  

 

         Mantarlar mezofil organizmalar olup 10-40°C’ de üreyebilirler. Optimal üreme 

ısıları 25-35°C’dir. Bazı mantarlar termotolerandır ve bu nedenle üreme ısıları 

farklılıklar gösterir. Termotolerant mantarlara en iyi örnek Aspergillus fumigatus’tur. 

Üreme ısı aralığı geniş olup 12-45°C arasında üreyebilir. Bazı mantarlar ise 10°C 

altında üreyebilir ve soğuk ortamlarda saklanan besinler için kontaminanttırlar 

(Mutlu ve ark., 1999). 

 

1.5. Alerjenler 

En sık rastlanan Alerjenler 5 ana grupta toplanabilir: 

I.Çevresel alerjenler 

   a. Ev tozu akarları 

   b. Polenler 

   c. Küf mantarları 

   d. Hayvan alerjenleri 
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II. Böcek alerjenleri 

III. Besin alerjenleri 

IV. İlaç alerjenleri 

V. Mesleki alerjenler. 

 

Bunlar içinde en sık rastlanan ve en sık alerjik hastalığa yol açanlar çevresel 

alerjenlerdir. Bunlar da yukarıda belirtildiği gibi bulundukları ortama göre ev içi ve 

ev dışı olarak ikiye ayrılır. En sık rastlanan ev içi çevresel alerjenler, ev tozu akarı 

bunu küf mantarı ve hayvan alerjenleri izlemektedir. En sık rastlanan ev dışı çevresel 

alerjenleri ise polen ve daha sonra küf mantarlarıdır (www.hepa-systems.com) 

1.5.1. Ev Tozu Akarları 

Ev tozu akarları tıbbi adıyla “mite” olarak adlandırılmaktadır. En sık 

rastlanan tipi de “dermatofagoid” olarak anılmakta olup, deri yiyen anlamına 

gelmektedir. Bu parazit niteliğindeki böcekçikler normalde halı, kilim, yorgan, 

yastık, tüylü eşyalar ve oyuncaklarda yaşarlar. Yaşamaları için gerekli besini insan 

deri ve tüy döküntülerinden karşılarlar. Su ihtiyaçlarını ise havadaki nemden elde 

ederler. Bu nedenle insanın olduğu yerde, nemli ortamda ve tüylü zeminde yaşayıp 

ürerler. Büyüklükleri 30-40 µm arasında değişir. Yumurtlayarak çoğalırlar. 

Yumurtadan çıkan yavru 3 haftada erişkin hale gelerek çoğalmaya başlar. Ev tozu 

akarının en sık alerjeni dışkılarıdır. Yaşadıkları halı, kilim, perde vs.’ye bıraktıkları 

dışkıları üzerinde yürüme, silkme ve benzeri hareketlerle çevre havaya karışır ve 

buradan kolayca burundan da geçerek solunum yollarına ulaşıp en sıklıkla alerjik 

astıma yol açar. İnsanın ev içinde geçirdiği en uzun süre yatak odaları olduğu için en 

sık akar alerjeni ile karşılaşma yeride yatak odasıdır. Burada yatak, yorgan, yastık, 

yerdeki halı, kilim, perde ana kaynaklardır. Akarların nemin % 50’nin altında olduğu 

yerlerde ve 60°C’nin üzerinde yaşama şansları azalır. En sık ev içi alerjenleri 

oldukları için ve her zaman ortamda bulundukları için yıl boyu allerji yaparlar.Ev 

http://www.hepa-systems.com)
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içinde ve kapalı ortamda geçirilen birim zamanın arttığı kış mevsimlerinde daha çok 

alerjik hastalık bulgusuna yol açmaktadır (www.hepa-systems.com). 

 

1.5.2. Polenler 

Polenler ot, ağaç ve çiçeklerin üremelerinde görevli olan çapları ortalama 5-

40 µm arasında değişen erkek gametlerdir. Bilindiği gibi bu erkek gametlerin 

bitkilerin dişi organına ulaşması gerekir. Bu ya rüzgarla yada böcek ve sinekler 

aracılığı ile olur. Bu nedenle polenlere ait klinik bulgular bu bitkilerin çiçeklerini 

açtığı üreme mevsimi olan bahar aylarında ortaya çıkar. Rüzgarla etrafa yayılan 

polenler alerjiden sorumludur ve daha hafif olanlardır. Bunlar sadece bitkinin 

bulunduğu yerde değil kilometrelerce uzağa bile rüzgarla yayılabilirler. Böceklerle 

taşınan polenler ise daha ağırdır ve havada asılı bulunmadıkları için  alerjiye çok 

fazla neden olmazlar. Örneğin çayır, çimen ve ağaç polenleri rüzgarla taşınan ve 

havada dolanan polenler olduğu için alerjik nezleye (saman nezlesi) neden oldukları 

halde, ev içi ve ev dışında bulunan süs bitkisi ve çiçeklerinin poleni daha ağır bir 

yapıya sahip olup böceklerle taşınırlar ve alerjiye çok fazla neden olmazlar. Ot, ağaç 

ve diğer polene sahip olan bitkilerin dağılımı ve çiçek açma zamanları, yetiştikleri 

toprağa ve mevsimsel özelliklere göre değişir. Her yerde aynı bitki yetişmez. Bu 

nedenle alerjik olan polen tipi o yöredeki bitki örtüsü (flora) ile ilgilidir. Özellikle 

Akdeniz bölgesinde bulunan zeytin, saman nezlesi etkeni iken, Afrika ve benzeri 

ülkelerde bu alerji etkeni olarak görülmez. Büyük partikül yapısına sahip olan 

polenler, nefes alırken burunda tutuldukları için alerjik saman nezlesine neden 

olurlar. Partikül çapı daha küçük olanlar yada ağızdan solunum ile bronşlara 

ulaşanlar, daha az oranlarda alerjik astıma yol açarlar. Polenlerin neden olduğu 

alerjik reaksiyonlardan insanları koruyabilmek için birçok ülkede bölgesel polen 

haritaları çıkarılmış ve insanların hizmetine sunulmuştur (www.hepa-systems.com). 
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1.5.3. Küf Mantarları 

Küf mantarları ev içi ve ev dışı alerjen olma özelliğine sahiptirler. Bunlar 

sıklıkla ev içinde organik eşyaların, yemeklerin, ev dışında ise bitki ve hayvanların 

üzerinde yaşayan mikroorganizmalardır. Küf mantarları nemli, organik besin artığı 

bulunan ortamlarda ürerler. Buradan havaya bol miktarda üremelerini devam ettiren 

mantar sporlarını bırakırlar. Bunlar polenlerden çok daha küçük 3-5 µm çapındaki 

hücrelerdir. Havaya kolayca karışır ve taşınırlar. Üredikleri yerde sarı, yeşil vs. renk 

oluştururlar. Üremeleri ve etrafa spor bırakmaları yıl boyu olabilse de en sık 

havaların ısındığı ve orta şiddette rüzgarın olduğu bahar ve yaz aylarında, en üst 

düzeyde olur. Kışın düşük dereceli ısıda ve hele karlı ortamda üreyemez ve alerjiye 

neden olan sporlarını bırakamazlar. Yani üremeleri ve etrafa spor yayabilmeleri 

havanın sıcaklığı, nemi ve diğer iklim koşulları ile ilgilidir. Bu nedenle polen alerjisi 

ile karışabilen alerjik bulgulara neden olabilirler. Çok küçük yapıya sahip oldukları 

için hem alerjik nezle hem de alerjik astıma neden olurlar (www.hepa-systems.com). 

1.5.4. Hayvan Alerjenleri  

Hayvan alerjenleri de sıkça rastlanan çevresel alerjenlerdir. Bunlar arasında 

en sık görüleni kedi ve köpek alerjisidir. Kedinin deri döküntüsü, tüyü, salyası, idrarı 

ve dışkısı alerjik olabilir. Bunlar alerjik nezle, egzema ve bazen de astıma yol 

açabilir. Bulgular sıklıkla kedi ile ev içinde yakın temasla olmakla birlikte, dış 

ortamda da olabilir. Kedi evden uzaklaştırılsa bile alerjenleri 6 ay ve daha uzun süre 

ile aynı ortamda kalabilir. Köpek de aynı şekilde ve benzeri materyalleri alerjiktir. 

Ayrıca kümes hayvanı, kuşlar, koyun ve birçok hayvana karşı, hatta laboratuvarda 

deney yapmada kullanılan hayvanlara karşı da laboratuvar çalışanlarında alerji 

saptanabilir (www.hepa-systems.com). 
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1.5.5. Böcek Alerjenleri  

Böcek alerjenleri içinde en sık rastlananı arı alerjisidir. Arının venomunun 

içindeki bazı protein yapısındaki maddelere karşı alerji gelişir. Bunun gelişmesi için 

kişinin önce bu zehir ile karşılaşıp duyarlı hale gelmesi ve daha sonra tekrar 

karşılaşması gerekir. Arı alerjisinin en korkulan yönü, alerjen arının sokması ile direk 

olarak vücuda girdiği için anaflaksidir. Tüm arı tiplerine karşı alerji gelişebilir. 

Ayrıca sivrisinek ve diğer sokucu tüm hayvanların çıkartı, zehir ve salyalarına karşı 

da alerji gelişebilir. Gelişen alerjik reaksiyon sadece deride geniş bir kızarıklıktan 

ölüme kadar değişebilen yelpazede olabilir. Ayrıca bu grupta hamamböceği alerjisi 

de sayılabilir. Hamam böceğinin ise dışkısı alerjiktir. Henüz ülkemizde yaygın 

olmamakla birlikte, özellikle kapalı ortamda yaşamın uzun olduğu Amerika başta 

olmak üzere sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde daha sık rastlanır. Astım, 

alerjik nezle ve egzemaya neden olabilir (www.hepa-systems.com). 

1.5.6. İlaç Alerjenleri  

İlaç alerjenleri içinde en sık bilinen penisilindir. Ancak bilinmelidir ki en sık 

ilaç alerjeni penisilin değildir. Tüm ilaçlar en az penisilin kadar alerjiye neden 

olabilir. Kullanılan antibiyotikler, ağrı kesiciler, insülin, hormon preperatları bunların 

başında gelmektedir. İlaç alerjenleri içinde en korkulan durum yukarıda bahsedilen 

ölümcül reaksiyon olan anaflaksiye neden olabilmelidir. Ancak bu çok sık rastlanan 

bir durum değildir (www.hepa-systems.com). 

1.5.7. Besin Alerjenleri  

Besin alerjenleri içinde en sık rastlananı çocuklar için inek sütüdür. Bunun 

nedeni de inek sütünde anne sütünde bulunmayan “beta-laktoglobulin” isimli bir 

proteinin bulunmasıdır. Ayrıca yumurta, deniz ürünleri, fındık-fıstık, tahıllar, et, 

muz, kivi, vs. diğer besin alerjisi nedenleridir. Bazen besinler üzerinde bulunan 

çevresel alerjenlerin alınmasıyla yanlışlıkla o besinin alerjik olarak algılanmasına 
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neden olabilir. Örneğin domates üzerindeki polen alerjik bulgulara neden olabilir. 

Besin alerjisi bulguları genelde karın ağrısı, ishal, kusma, ağız da şişme ortaya 

çıkabilir. Ancak sadece gelişme geriliği, kilo alamama, alerjik astım, egzersiz şoku, 

saman nezlesi yada özellikle çocuklarda alerjik egzema bulguları ile de seyredebilir. 

İnek sütü, yumurta ve bazı besin alerjenlerine karşı reaksiyon çocukluk döneminden 

sonra görülmezken diğerleri ömür boyu devam eder (www.hepa-systems.com). 

 

1.6. Alerjik bazı mantar cinslerinin strüktürel ve kültür özellikleri 

 

1.6.1. Aspergillus 

 

       Bu cins kısaca dik konidiyoforları, uçlarında vesikülleri ve vesiküllerin üzerinde 

bunları kaplamış sterigmaları ile karakterize edilirler. Sterigmalar bir tabaka üzerinde 

gelişebilir veya doğrudan doğruya vesiküllerden çıkabilirler, fiyalidlerden (sterigma) 

bazipetal konidi zincirleri olşur. Vejetatif miselyum dallı ve bölmeli hiflerden 

oluşmuş renksiz, parlak renkli veya birkaç türde kahverengimsi hale dönüşmektedir. 

Konidiyoforlar ayak hücrelerinden gelişmektedir. Ayak hücreleri özelleşmiş, 

genişlemiş, kalın çeperli hif hücreleridir. Konidiyoforlar bu hücrelerden dik olarak 

gelişirler. Aspergillus türleri ılıman iklimlerde toprakta çok yaygın olarak bulunur. 

Ayrıca kompostlarda, çürüyen bitki atıklarında, depolanmış tahıllarda v.s. de bol 

miktarda bulunurlar. Koloni özelliklerinden, koloninin rengi, koloni altının rengi, 

büyüme hızı, büyüme şekli, bazal miselyum, yüzey miselyumu, konidi başlarının 

nisbi bolluğu ve düzenlenmesi, konidi başlarının şekli gibi kriterler önem arzeder 

(Raper ve Fennell, 1965). 

 

1.6.2. Alternaria 

 Kolonileri yaygın, genellikle gri, koyu siyahımsı kahverengi veya siyah 

görünümlüdür. Miselyum tamamen batık veya kısmen yüzeysel, hifler renksiz, 

zeytinimsi kahverengi veya kahverengidir. Nadiren stroma oluşmaktadır. 
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Konidiyofor koyu renkli, bölmeli, bazen belirsiz, dallı veya dalsız olduğunda uçta tek 

bir por vardır ve bu pordan tek bir konidi oluşmakta veya uçtaki hücrenin pora lateral 

pozisyondaki bir bölgesinden uzaması sonucu genikulat olabilmektedir. Yeni oluşan 

bu dal uçta bir konidi oluşturacağı gibi, başka bir genikulat uzantının başlangıcı 

olabilmekte, konidiyumlar da doğrudan doğruya fonksiyoner konidiyofor 

oluşturabilmektedir. Konidiler tek tek oluşabildiği gibi daha sık olarak akropetal 

şekilde basit veya dallı zincirler meydana getirmekte, koyu pigmentli (kahverengi 

tonları, siyahımsı, kırmızımsı, yeşilimsi ve sarımsı) ovid, distal uca doğru keskin 

veya yumuşak şekilde sivrilmekte, düz veya pürüzlü, ovoid şekil genellikle 

gelişmenin çok erken evrelerinde ve genellikle ilk bölmenin oluşumundan önce 

belirgin bir şekilde gaga şeklini almaktadır. Kültürde sporlanan türler kısa sürede 

sporlanma yeteneklerini kaybederler. Bu yüzden yulaf agar, mısır unu agar, ve 

patates-havuç agar gibi doğal besiyerlerinde üretilmeleri ve UV’ye yakın ışıkta 

inkübe edilmeleri önerilmektedir (Neergaard, 1945; Rao, 1965). 

 
 
1.6.3. Cladosporium 

 
 

         Koloniler oldukça ağır gelişmektedir. Genellikle yeşilimsi kahverengi ve bol 

miktarda konidi geliştiğinde tozlu bir görünüm almakta, vegetatif hifler, 

konidiyoforlar ve konidiler aynı şekilde pigmentli, koniyoforlar vegatatif hiflerden az 

veya çok farklı dik, düz veya dalgalı, dalsız veya apikal olarak dallı, bazı türlerde 

genikulat simpodiyal uzama görülmektedir. Çok sayıda dallanmış akropetal koloni 

zinciri oluşmakta, zincirler çok sayıda konidiyojen lokuslardan senkronize olarak 

veya birbiri peşine gelişmekte, en alttaki konidi en büyük ve bölmeli olup 

ramakonidi adını almaktadır. Üstteki konidiler ise tek hücreli, elipsoidal veya 

fusiform, konidiyoforlar ucunda bulunan 1-3 sayıda geniş şekilde konik dentiküller 

üzerinde veya subapikal olarak bir bölmenin altından veya daha önce gelişmiş 

konidilerin uçlarından Blastokonidiler gelişmekte, blastokonidiler bir bölme ile 

ayrılmakta, bölme kalın çeperli ve koyu renkli, konakçı bitkilerde ve invitro olarak 
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özellikle amonyum sülfat bulunan besiyerlerinde stomatik yapılar oluşmaktadır 

(Domsch ve ark, 1980; Ellis, 1971; Barron, 1983; Von Arx, 1981).  

      Dik, pigmentli, ağaç benzeri blastospor zincirlerden oluşmuş dalları olan 

konidiyoforlar bu cins için karakteristik bir özelliktir. Cinsin tanımı genellikle sadece 

konidiler ile yapılabilir. Konidilerinde çok belirgin bağlantı kalıntıları görülmektedir 

(konidi çıkıntıları), konidiler büyüklük ve bölmemelilik bakımından önemli değişim 

gösterir (Barron, 1983). Organik atıklar üzerinde yaygın olan bir cinstir. Aynı 

zamanda birçok konakçı üzerinde yaşayan parazit birçok türü vardır (Barron, 1983). 

  

1.6.4. Penicillium 

 

          Hifler bölmeli, dar, genellikle 2-3 µm eninde, renksiz veya parlak renkli, 

düzensiz dallanmakta ve yoğun ve kompakt miselyum oluşturmaktadır. Koloni 

kenarı genellikle çok belirgin, konidiyoforlar farklılaşmamış yüzey altı veya havai 

hiflerden gelişmekte, saplar nispeten dar ve ince çeperli, genellikle 1-2 bölmeli, bazı 

türlerde apikal olarak şişkin, ancak vesiküller daima 10 µm’dan küçük çapta, 

karakteristik şekilde penisillat dallanmış ve ‘penisillus’ denilen yapılar gelişmektedir. 

Bunlar genellikle terminal ve doğrudan saplar üzerinde gelişmekte veya bir, iki ve 

daha fazla metula üzerinde gelişmekte, fiyalidler terminal ve komptakt vertisiller 

halinde, nispeten kısa, nadiren 15 µm’ u geçmekte, ampuliform, çok nadir olarak 

silindiroidal, düz çeperli, uç kısmı genellikle 3 µm’ dan kısa ve daima düz, konidiler 

bazipetal olarak gelişmekte, genellikle uzun zincirler halinde, tek hücreli, çok küçük, 

genellikle 2-4 µm çapında, nadiren 6 µm’u geçmekte, küresel, elipsoidal, priform 

veya apikulat, nadiren silindiroidal, kitle halinde gri-yeşil, gri-mavi veya gri, nadir 

olarak zeytin veya kahverengidir (Pitt, 1979). 

 

1.6.5. Rhizopus 

 

      Koloniler çok hızlı gelişmektedir. Az veya çok şeffaf havai misel stolon, 

pigmentli rizoid  ve sporangioforlar oluşmakta, sporangiyumlar kolumellalı, apofizli 

ve çok sporlu, stolonların, rizoidli nodların oluşumu Rhizopus için karakteristik 
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özelliktir. Sporların serbest kalmasından sonra apofizler genelikle bozulmakta ve 

yassılaşmış kolumella bir şapkalı mantarı andırmakta, sporangiosporlar kısa 

elipsoidal, uçları sivri, kahverengimsi, birçok türlerde sitriattır (Zycha ve ark, 1969; 

Domsch ve ark, 1980). 

 

 

1.6.6. Fusarium 

 

Koloniler hızlı gelişmektedir. Soluk veya renkli, havai miseller keçemsi, 

sporlanma yaygın veya sporodoyumlarda olmakta, konidiyoforlar basitonoz şekilde 

dallanmakta, kompleks püstüller oluşturduklarında bunlara sporodoyum adı 

verilmektedir. Terminal dallar silindir şeklinde, hafif şekilde sivrilen fiyalidlerin 

ucunda fertil bir açıklık var, bazı türlerde bu açıklık simpodiyal proliferasyondan 

dolayı çok sayıda, bunlara polifiyalid denilmektedir. Konidiler genellikle yapışkan ve 

sümüksü başlar oluşturmakta, fusiform-orak şeklinde, 1 veya çok bölmeli, apikal 

hücreler genellikle az veya çok gaga şeklinde, taban hücreleri ise pedisellat, bu 

makrokonidilerden başka, bazı türler daha küçük, tek hücreli mikrokonidiler  

üretmektedir. Bazı türlerde terminal veya interkalar klamidosporlar karakteristik 

şekilde oluşmakta, ancak klamidosporlar kültürler çok yaşlı olduğu zaman veya steril 

distile suya konulduğunda veya fakir besiyerinde geliştirildiklerinde 

görülebilmektedir. Bazı izolatların kültürlerinde peritesyumlar gelişmektedir 

( Domsch ve ark, 1980; Barron, 1983). 

 

 

 

 

1.6.7. Acremonium 

 

Acremonium cinsi şeffaf, genellikle yavaş gelişen, ince miselleri ve bu 

miseller üzerinde gelişen çok basit, ototrofik, ‘biz’ şeklinde fiyalidleri ile karakterize 

olur. Fiyalidler sustrattan gelişebildikleri gibi, fasikulat havasal hiflerden 
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gelişmektedir. Birleşik konidiyoforlar olduğunda, konidiyofor dalları alt kısımda 

olmaktadır. Konidiler tek hücreli, nadir olarak iki hücreli, şeffaf veya pigmentli, 

yapışkan başlar halinde veya zincirler halindedir (Domsch ve ark, 1980). 

 

1.6.8. Trichoderma 

 

Kültürde koloniler genellikle hızlı gelişmektedir. Önce yüzey düz ve hemen 

tamamen şeffaf veya su beyazı, daha sonra flukkoz veya kompakt şekilde 

yumakçıklar gelişmekte ve yeşilin değişik tonlarında veya beyaz renklenme 

görülmekte, pigment agar ortamına yayılmakta veya koloni altı değişmemekte, bazı 

türlerin belli izolatlarında karakteristik Hindistan cevizi kokusu duyulmaktadır. 

Hifler şeffaf, bölmeli, çok dallı ve düz çeperli, ekseri türlerde klamidosporlar 

gelişmekte, interkalar veya bazen aynı zamanda hiflerin yan dalları üzerinde 

terminal, globoz veya elipsoidal, renksiz ve düz çeperli, konidiler yüksek derecede 

dallanma göstermektedir. Gevşek veya kompakt şekilde yumaklar halinde ve 

genellikle belirgin ve konsantrik halka şeklinde konidi oluşum zonları meydana 

gelmekte, veya konidiyoforlar havai hiflerde tek ve düzensiz şekilde oluşmakta, 

konidiyofor ana ekseninden çok sayıda yan dallar gelişmekte, bunlardan da daha 

küçük dallar oluşmakta ve böylece birkaç kademe şekilde bu durum devam 

etmektedir. Bütün yan dallar kendilerini oluşturan dallardan geniş açılar yaparak 

gelişmekte, bu ara uç kısım da uzamağa devam ederek sonunda iğne yapraklı bir 

ağaca benzer şekilde bir dallanma tarzı gelişmekte, bazı türler hariç her dalın ucunda 

bir fiyalid bulunmakta, bulunmayan türlerde konidiyoforların uçları uzun, basit veya 

dallı düz veya kıvrık ve kancalı veya dalgalı kamçı şeklinde steril hif uzantıları 

bulunmaktadır. Fiyalidler şişe veya armut şeklinde veya hemen tamamen ovoid, 

tabanda daralmış, orta kısmında şişkin ve birden bire dar konik veya sub-silindirik 

bir boyun şeklinde incelmekte, konidiyofor dalları gibi fiyalidler de dallardan geniş 

açı yaparak gelişmekte ve sıkı şekilde veya düzensiz olarak bir arada bulunmakta 

veya çok seyrek yayılmış olarak hatta tek olarak düzensiz aralıklarla yerleşmekte, 

bazen birbirlerine alternat veya karşılıklı olmakta, konidiler yapışkan ve sümüksü 
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fiyalokonidi şeklinde, fiyalidlerin uçlarında globoz veya subgloboz başlar 

oluşturmaktadır. Başlar genellikle 15 µm’dan küçük çaptadır (Von Arx, 1981). 

 

1.7. Adana’nın Coğrafik Özellikleri 
 

1.7.1. İklim 

    

          Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 

yağışlıdır. Bölgede meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici 

hava kütlelerinin karşılaşması ile oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm³’ tür. Yılın 

ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yağışlar %51 kışın, %26 ilkbaharda, %18 

sonbaharda, %5 yazın düşer. Yazın havanın nemle yüklü olmasına karşılık, bazı 

yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. Yazın bir alçak basınç merkezi olan 

Çukurova'ya denizden ve Toroslar'dan hava akımı olur. Böylece dinamik nedenli bir 

yüksek basınç merkezi oluşur. Bir taraftan denizden gelen nemli hava, diğer taraftan 

barajlar ve ovanın sulanması nedeniyle nem artar. İklimin ve enlemin etkisiyle ısınan 

hava, birikim nedeniyle ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına ulaşamaz. 

Böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava görülür. Ortalama nispi nem % 66 olmakla 

beraber, yazın % 90'ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama sıcaklık 18.7°C'dir. En soğuk 

ay Ocak, en sıcak ay Ağustos' tur. Ocak ayı ortalaması 9°C, Ağustos ayı ortalaması 

28C°'dir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey 

şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Yağışlarda da değişme görülür. Dağlık 

kesimde yağışlar doğal olarak fazladır (Feke'de 930.5 mm. Saimbeyli'de 805 mm.) 

Ovada ender olarak görülen kar, dağlarda erken başlar ve bazen aylarca kalır. 

Adana'da yılın 195.6 günü yaz günüdür. Bu günlerin 134.4'ü tropik gün olarak 

belirlenmiştir (www. cu.edu.tr/cografya.asp. adana). 

 

1.7.2. Bitki Örtüsü 

 

          Adana çevresindeki bitki örtüsü, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. 700-800 

m²'ye kadar bodur ağaçlardan oluşan makiler görülür. Ancak, özellikle yerleşim ve 
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tarım alanlarının yer aldığı alçak düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük 

tahribe uğramış, çoğu yerde bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. Daha önceleri bu 

yerlerin doğal bitki örtüsünü, dayanıklı kızılçam ve bazı meşe ormanları 

oluştururken, bütün Akdeniz bölgesinde geniş yayılma gösteren maki topluluğu, 

ormanların yok edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ormanların ortadan 

kaldırılmadıkları yerlerde, hemen kıyı gerisinde başlayan ve 800 m' ye çıkan maki 

toplulukları içinde rastlanan küçük kızılçam orman kalıntıları, bu durumun kanıtıdır. 

800 m' den başlayan ormanlar, daha alçak düzeylerde yayvan yapraklı ağaçlardan 

(çoğunlukla meşe), daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçlardan (sedir) oluşur. Yaz 

mevsiminin kuraklığı ve uzunluğu bitki örtüsündeki çeşitliliği azaltır. 2800 m' den 

sonra yavaş yavaş seyrelen sedir toplulukları, yerlerini Alp, Alp altı ve Alp tipi 

çayırlara bırakır. Alp tipi çayırlar sayısız çiçekleriyle bir halı görünümündedir (www. 

cu.edu.tr/cografya.asp. adana) 

1.7.3. Adana ilindeki Bitki Populasyonu 

     Adana ilinde yayılım gösteren bitki çeşitliliğini Akdeniz bitki topluluğu 

karakterize etmektedir. Adana ilindeki ağaç, çalı ve sarılıcı bitkilerde çizelge 1.3 ve 

çizelge 1.4’ de gösterilmiştir (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2002). 
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Çizelge 1.3. Adana İline Uygun Bitkiler (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2002) 
 

Sıra 
no 

Ağaç cinsi Sıra 
no 

Ağaç cinsi 

1 Ağaç Hatmi  (Althaea) 18 Karacan 
2 Akça Ağaç (Acer) 19 Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) 
3 Alev Ağacı (Photinia sp.) 20 Kıbrıs akasyası (Acacia cyanophylla) 
4 Çam türleri (Pinus) 21 Manolya (Magnolia grandiflora) 
5 Çınar (Platanus) 22 Mavi Servi (Cupressus sp.) 
6 Dardağan (Pistacia terebinthus) 23 Meşe Türleri (Quercus sp.) 
7 Dikenli akasya (Acacia horrida) 24 Okaliptüs (Eucalyptus) 
8 Diş Budak (Fraxinus excelsior) 25 Orkide (Orchis) 
9 Dut (Morus) 26 Palmiye (Trachycarpus fortunei) 
10 Erguvan (Cercis siliquastrum) 27 Paulownia (Pavlonya) 
11 Gülibrişim Akasyası (Albizza julibrissin) 28 Servi Türleri (Cupressus sp.) 
12 Hurma (Phoenix dactylifera) 29 Soforo (Sophora) 
13 İsa Dikeni (Paliurus spira) 30 Süs Eriği (Prunus domestica) 
14 İsrail kauçuğu (Ficus elastica) 31 Tespih Ağacı (Melia azedarach) 
15 Jagaranda  32 Top Akasya (Acacia sp.) 
16 Japon Kavağı (Brachychiton popelneum) 33 Turunç (Citrus auarntium) 
17 Karabiber (Schinus malle)   

 
 
 
 
Çizelge 1.4. Adana İline Uygun Çalı ve Sarılıcı Bitki Cinsi (İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğü, 2002) 
 

Sıra 
no 

Çalı ve Sarılıcı Bitki Cinsi Sıra 
no 

Çalı ve Sarılıcı Bitki Cinsi 

1 Abelya 13 Leylandii mazı (Thuja sp.) 
2 Aktavya 14 Ligustrum 
3 Alaca ligustrum 15 Mazı (Thuja) 
4 Ateş Dikeni (Pyracantha coccinea) 16 Mersin defnesi (Laurus sp.) 
5 Bambu Kamışı (Bambusa balcoa) 17 Paşa bıyığı 
6 Kadıntuzlukları (Berberis sp.) 18 Pitesporum 
7 Çalı mine (Lantana camara) 19 Taflan (Pittosporum tabira) 
8 Dantel 20 Yayılıca Ardıç 
9 Defne (Laurus nobilis) 21 Zakkum (Nerium oleander) 
10 Filbahri (Philadelphus coronarius) 22 Drasena 
11 Gül (Rosa sp.) 23 Fırça çalısı (Calistemon) 
12 Hatmi (Althaea)   
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Delfino ve ark. (1997), günlük astım şiddetinde dış ortam mantar spor 

konsantrasyonunun etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada Güney Kaliforniya’daki 

yüksek yerlerde yaşayan 9-46 yaş arası 22 astım hastası 8 hafta boyunca (9 Mayıs-3 

Temmuz 1994) takip edilmiştir. Bunun sonucunda, mantar sporları, bazı astımlı 

hastaların günlük solunumunda etkili olabilmektedir. 

 

Epton ve ark. (1997), 12 aylık çalışma ile iklim ve aeroallerjenlerin astımdaki 

düzeyini çalışmışlardır. Bu çalışmada, astım semptomlarını etkileyen polen ve hava 

kaynaklı mantar sporlarının havadaki değişimleri sonucu oluştuğunu 

kanıtlamışlardır. 
 

Şimşekli ve ark. (1999), Bursa’da yer alan 16 farklı gıda üretim kuruluşu ve 

ambarların iç ortamlarındaki hava kaynaklı mantar kontaminantlarının izole 

edilmesini ve tanımlanmasını hedeflemişlerdir. Bir yıllık periyotta 864 petri kutusu 

üzerinde toplam 315 koloni sayılmıştır. Sonuç olarak 20 cinse ait 63 tür küf ve 4 

varyete saf kültür metotları ile izole edilmiştir. Bunlardan Aspergillus ve Penicillium 

cinslerine ait 7 tür ve 1 varyete Türkiye için yeni kayıtlardır.  

 

İlhan ve Asan (2001), Kırka (Eskişehir-Türkiye) bölgesinin Buğday 

tarlalarında toprakla taşınan küfleri incelemiş ve bunun sonucunda 11 genus 

(Alternaria, Aspergillus, Clodosporium, Gliociadium, Microdochium, Popularia, 

Penicillium, Rhizopus, Talaromyces, Trichoderma, Verticillium) ve 28 tür 

tanımlamışlardır. 

 
Asan ve ark. (2002a), bir yılda 216 petri kutusundan 2481 mantar kolonisi 

izole etmişlerdir. Sonuçta; 11 genusa ait 37 mantar türü izole edilmiştir. Böylece, 

Aspergillus ve Penicillium türlerine ait 5 tür Türkiye’de yeni kayıtlara eklenmiştir. 

Alternaria citri ve Penicillium asperosporum çalışılan bölgelerdeki en bol türlerdir. 
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Sarıca ve ark. (2002), Trakya Üniversitesi hastanesinin farklı bölümlerinde 

hava orjinli indcor fungi ve bakterileri gözlemlemiş ve 6 aylık periyod süresince 

hastane atmosferinden 10 bakteriyal cins (Acinotebacter, Bacillus, Corynebcterium, 

Enterococcus, Escherichio, Listeria, Micrococcus, Propionibakteria, Staphylococcus 

ve Streptococcus), 7 fungal cins (Alternaria, Aspergillus, Clodosporium, 

Paecilomyces, Penicillium, Scopulariopsis ve Trihothecium) ve 33 fungal tür hastane 

havasından izole etmişlerdir. 

 

Asan ve ark. (2002b), Terkos Gölündeki, hava ve su kaynaklı mantar 

izolasyonu, identifikasyonu ve bunların mevsimsel dağılımı çalışmasında; Terkos 

Gölündeki 5 farklı bölgeden, 9 cinsten 20 küf mantar türü izole etmişlerdir. 

Cladosporium türleri ve Aspergillus niger gibi birçok türün, su ve atmosferden izole 

edildiğini bulmuşlardır. 

 

Mezzari ve ark. (2002), Brezilya Rio Grande Do Sul, Porto Allegre 

şehrindeki havakaynaklı mantarları çalışmışlardır. Bu çalışmada anemophilus 

mantarlar çalışılan yerdeki kalitatif ve kantitatif tekniklere dayandırılarak Rotorod 

örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Sonuçlar askosporların yaygınlığını (50.49%), 

Clodosporium(17.86%), Aspergillus/Penicillium (15.03%), basidiosporlar (3.84%), 

tozlar (3.82%) ve Helminthosporium (2.49%) ve çok az sıklıkta Botrytis (1.22%), 

Alternaria (1.19%), küfler (0.90%), Culcuvaria (0.87%), Nigrospora (0.61%) ve 

Fusarium  (0.08%) görülmüştür. 

 

Kashef ve ark. (2003), Shiraz’daki alerjik rinitlerin oluşumunda 

aeroalerjenlerin yaygınlığını araştırmışlardır. Bu çalışmada, Motahari alerji kliniğine 

başvurmuş kronik riniti olan toplam 212 hasta ile, otları, yabani otları, ağaçları, ev 

tozu akarlarını ve küfleri içeren yaygın alerjen ekstraktları ile deri testi yapmışlardır. 

Bunun sonucunda, hastaların  %75.7’si en az bir alerjene duyarlı bulunmuştur. 

Shiraz’daki alerjik riniti olan hastalardaki duyarlılığın birinci derecede sorumlusunun 

polenler olduğu bulunmuştur.  
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Chew ve ark. (2003), toz kaynaklı ve hava kaynaklı mantarlar arasındaki 

ilişkileri ve bunları gösteren faktörler arasındaki ilişkileri nitelendirerek ölçmüşlerdir. 

İç ortamdaki hava kaynaklı mantar miktarı ile tozdaki mantar miktarını farklı 

yöntemlerle çalışmışlardır. Genellikle evlerin tipleri (ev yada apartman) ve halıların 

durumu toz kaynaklı mantarlar için tahmin edilebilen faktörler olarak bulunmuştur. 

Buna ilaveten dış ortamdaki mantar miktarını, iç ortamdaki mantar miktarından 

tahmin edebilmişlerdir. 

 

Li ve Kuo, (2003), iç ortam ve dış ortamdaki hava kaynaklı mantar 

karakterizasyonunu araştırmışlardır. Bu araştırmada Mayıs ve Haziran aylarında  6 

konuttaki  iç ortam ve dış ortamdaki mantar türlerini ve solunumla alınabilen mantar 

seviyesini belirlemişlerdir. Ortalama olarak Haziran ayındaki mantar seviyesi Mayıs 

ayında gözlenenden daha yüksek bulunmuştur. Bunun yanında solunumla alınabilen 

mantar seviyesinin iç ortamdakinin dış ortamdakine oranı 1 kat daha fazladır. 

Aspergillus, Penicillium ve Cladosporium cinsleri, hem iç ortamda ve hem de dış 

ortamda yüksek miktarlarda bulunmuşlardır. 

 

Turgut ve ark. (2003), İzmir ili ve çevresinde alerjen duyarlılık oranlarını 

araştırmışlardır. Bu çalışmada, İzmir ili ve çevresinde alerjen duyarlılık yayılımının 

belirlenmesi, atopi ile astım ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. Bu çalışma 

sonucunda, İzmir ili ve çevresinde alerjik şikayetlere en çok polenlerin ve ev tozu 

akarlarının neden olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kasprzyk ve ark. (2004), Rzeszow atmosferindeki mantar sporlarını 

çalışmışlardır. Analizler sonucunda seçilenlerden en az biri alerjenik olan 10 mantar 

sporu tanımlanmıştır: Alternaria, Botrytis, Clodosporium, Diechslera, Epicoccum, 

Ganoderma, Pithomyces, Polythrincium, Stemphylium ve Torula’dır. Sonuçlar 

Kruskal-Wallis ve Torula testleri kadar iyi olan x² testi ile yapılmıştır. Sporlar tüm 

yıl boyunca atmosferde olmasına rağmen maximum seviyeye Temmuz ve Ağustos 

aylarında ulaşılmıştır. 
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Asan, (2004), Türkiye’den rapor edilen Aspergillus, Penicillium ve bağlantılı 

türlerle ilgili çalışması sonucunda; Türkiye’deki en yaygın türlerin Aspergillus niger, 

A.flavus, A.fumigatus, A.versicolor ve Penicillium, Chrysogenum olduğu 

kaydedilmiştir. Yapılan yayınlara göre 365 tür Türkiye’nin farklı bölgelerinden 

kaydedilmiştir. 

 

Yazıcıoğlu ve ark. (2004), astımlı ve kontrol çocukların evlerindeki havanın 

fungal kolonisini araştırarak, evsel karakterdeki fungusları inceleyip etkilerini 

değerlendirmişlerdir. Bunun sonucunda, kontrol çocuklara göre astımlı çocukların 

evlerindeki fungus koloni sayıları yüksek bulunmuştur. En çok izole edilen cins ise 

Cladosporium’ dur. 

 

Aydoğdu ve ark. (2004), Edirne şehrindeki ana okullarında iç ortamdaki 

bakteri ve fungusların izlenmesi amacıyla 6 aylık çalışma sürecinde 19 bakteri cinsi, 

15 mantar cinsi ve 48 mantar türü izole edilmiştir. 

 

Peternel ve ark. (2004), Cladosporium spp. ve Alternaria spp. sporlarının 

Zagreb (Croatia)’deki atmosferik konsantrasyonlarını ve bazı meteorolojik etkilerini 

araştırmışlardır. Ağustos 2002 ve Ağustos 2003 aylarında, Zagreb atmosferindeki 

spor konsantrasyonunu ve meteorolojik faktörler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Bunun sonucunda, hava durumunun iyi olduğu 2003 Ağustosun da  (yüksek hava 

sıcaklığı ve düşük çökelti), Alternaria ve Cladosporium sporlarının 2002’nin aynı 

ayından 3.4 kat daha fazla kaydedilmiştir. 

 

Sarıca ve ark. (2005), Sonbahar mevsiminde iki örnekleme metodu 

kullanarak Edirne ilinin doğusunda havayla taşınan fungal konsantrasyonlarının 

belirlenmesi amaçlanmış ve gece ve gündüz saatlerindeki fungal konsantrasyonları 

değişiklik gösterebileceği araştırılmıştır. Toplam 800 fungus kolonisi, bulunma 

sıklıkları belirlenerek, cins düzeyinde tanımlama yapılmıştır. En baskınları 

Alternaria, Penicililum ve Trichoderma olan 7 fungus cinsi teşhis edilebilmiştir.  
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Fang ve ark. (2005), Çin‘de, Beijing çevresindeki dış ortamdan 

kültürlenebilen hava kaynaklı mantarları çalışmışlardır. Bu çalışmada, 

kültürlenebilen hava kaynaklı mantarların sistematik olarak gözden geçirilmesi, 

Beijing şehrinin havasındaki 1 yıllık çalışma süresince takip edilmiştir. Mantar 

örneklemesi her ayın 3 ardışık günü boyunca günde 3 kez 3 dakika boyunca FA-1 

örnekleyicisi ile 3 örnekleme bölgesinden yapılmıştır. Yaz ve sonbahar 

mevsimlerinde yüksek konsantrasyonlarda, ilkbahar ve kış mevsimlerinde düşük 

konsantrasyonlarda olan RCEES (Research Center for Eco-Environmental Sciences) 

ve BBG (Beijing Botanical Garden)’ de farklı mevsimlerdeki mantar seviyesi 

önemlidir. Bu çalışmadan kültürlenebilen 40 türü içeren 14 cins tanımlanmıştır. 

Mantarların %50‘sini kapsayan en baskın cins Penicillium’dur. 

 

Denning ve ark. (2005), şiddetli astım ve mantarlar arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Bu çalışmada mantarla birlikte astım şiddetinin ilişkisini ve 

olabilecek patojenik mekanizmaları tartışarak epidemiyolojik kanıtları 

araştırmışlardır. Alternaria, Aspergillus, Cladosporium ve Penicillium türlerini 

içeren ve iç ortam, dış ortam veya her ikisinde bulunabilen birçok hava kaynaklı 

mantar astım şiddetiyle ilişkilidir. Ayrıca şiddetli astımı ve mantar duyarlılığı olan 

hastalarda terapatik rolü olan antifungalların potansiyeli incelenmiştir. 

 

Çetinkaya ve ark. (2005), Afyon atmosferinde bulunan ev dışı alerjen fungal 

sporların izlenmesi amaçlanmıştır. Bunun sonucunda 22 değişik fungus cinsi 

saptanmıştır 

 

Lee ve ark. (2006a), iç ortam ve dış ortamdan hava kaynaklı 6 evdeki mantar 

konsantrasyonunu ve kültürlenebilmesini çalışmışlardır. Bu çalışmada Button 

Personal Aerosol Inhalable Sampler ile 24 saat örnekleme süresince kültürlenebilen 

iç ortam ve dış ortamdaki hava kaynaklı mantarları tanımlamışlardır. Total spor 

analizine dayanarak 37 fungal cinsi izole edilmiştir. Kültürlenebilen en yüksek 

değerdeki mantar Cladosporium (iç ortam ve dış ortam için sırasıyla, %38 ve %33), 
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bunu takiben mantarların predominant cinsleri Aspergillus/Penicillium (%9 ve %21) 

olarak belirlenmiştir. 

 

Galante ve ark. (2006), Venezuela’ daki solunum yolları ile alakalı alerjik 

reaksiyonlarda mantarların etkisini araştırmışlardır. Bu araştırmada, mantarlara 

kronik solunum alerjisi olduğu bilinen bölgedeki 10 hastada iç ortam ve dış ortam 

mantar seviyesi araştırılmıştır. Prick (mantara duyarlılık), RAST (spesifik IgE serum 

seviyesi) ve PAR (devamlı alerjik rinit) şiddeti ile çevredeki mantar ilişkisi 

belirlenmiştir. Yalnız PAR ve dış ortamdaki mantar miktarı arasındaki ilişki önemli 

bulunmuştur (P=0.1648). 

 

Asan ve ark. (2006) Kırklareli Hamitabad Termik Santrali civarındaki toprak 

ve havadaki fungal konsantrasyonunun tespiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojik 

faktörlerle ilişkisini çalışmışlardır (proje raporu). 
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 3. MATERYAL VE METOD 

3.1. Materyal 

 Fungusların izolasyonu, karakterizasyonu ve identifikasyonunda ECO MASS 

100 Microbial Air Monitoring System, Rose Bengal Streptomycine Agar, Potato 

Dextrose Agar (PDA), Malt Extrakt Agar (MEA), Czapex Dox Agar (CZ) gibi 

besiyerleri, çeşitli kimyasallar, mikroskop ve ekipmanları ve diğer laboratuvar 

sistemleri kullanılmıştır. 
 

3.1.1. Kullanılan Besiyerleri 

 3.1.1.1. Rose Bengal Streptomycine Agar: Fungusların havadan ilk 

örnekleme ve üretim aşamasında kullanılmıştır (Martin, 1950). 

 

 

Bileşimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki kimyasallar 1 L hacimli cam şişe içerisinde, mağnetik 

karıştırıcı kullanılarak iyice çözündükten sonra 10 mL Rose Bengal (Fluka 

Chemika, 11950, Switzerland) boyası ilave edilmiştir. Besiyerinin pH: 5.5 ± 

0.2’ye ayarlanmıştır. Besiyeri 121°C’de 15 dakika otoklavda steril edildikten 

sonra, 50°C’ ye kadar soğutulmuş, daha sonra Streptomycine çözeltisinden 2 

Kimyasal Formül Formül Adı g/L 

C6H12O6 Dextrose 10 

Pepton Pepton 5 

KH2PO4 Potasyum di-hidrojen fosfat 1 

MgSO4 . 7H2O Mağnezyum sulfat 0.5 

Agar agar Agar agar 15 



3. MATERYAL ve METOD                                                     Yeliz AKA ÖZMAY 

                                                                   33   

mL ilave edilmiştir. Streptomycine bakteri üremesini inhibe etmek amacıyla 

ilave edilmiştir.  

Rose Bengal Stain (rose bengal boyası) hazırlanışı (Asan ve ark., 2002a).  

0.5 gr. boya 150 mL steril saf suda çözünerek hazırlanması ve sonra 1000 mL 

besiyerine, 10 mL ilave edilmiştir. Bu boya besiyerine Rhizopus ve Trichoderma 

cinsi fungusların üremesini baskılamak amacıyla ilave edilmiştir. 

 

Streptomycine Hazırlanışı (Asan ve ark., 2002a). 

 

1 gr Streptomycine (Deva, Türkiye) 33 mL steril distile suda çözünmüştür. 

 

3.1.1.2. Potato Dextrose Agar (PDA) (Merck): Fungusların tanımlanması, ve 

stok kültürlerin hazırlanması/saklanması amacıyla kullanılmıştır (Ellis ve Ellis, 

1997). 

Hazır besiyeri kullanılmıştır. Granül halindeki besiyeri karışımından 39 gr 

tartılıp, 1 Litre distile suda çözündükten sonra, otoklavda steril edilmiştir (121°C’de 

15 dakika). pH: 5.6 ± 0.2. Steril petri kutularına 20 mL miktarlarda döküldükten 

sonra kullanılmıştır.  

                   

3.1.1.3. Czapek Dox Agar (CZ): İzole edilen fungusların identifikasyonunda 

kullanılmıştır (Ellis ve Ellis, 1997). 

 

                  Bileşimi  

 Kimyasal Formül Formül Adı g/L 

C12H24O12 Sukroz 30 

NaNO3 Sodyum Nitrat 3 

MgSO4  Mağnezyum Sulfat 0.5 

KCL Potasyum Klorid 0.5 

FeSO4 Demir 2 sulfat 0.01 

K2HPO4 di-Potasyum Hidrojen Fosfat 1 

Agar Agar Agar Agar 13 
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Tabloda verilen kimyasallar tartılıp, 1 litre hacimli şişelerde mağnetik 

karıştırıcı kullanılarak çözündükten sonra besiyerinin pH’sı 7.3±0.2 ye 

ayarlandıktan sonra, otoklavda 121°C’de 15 dakika steril edildikten sonra, 

steril petri kutularına 20 mL miktarlarda döküldükten sonra kullanılmıştır. 

  

3.1.1.4. Maltextrakt Agar (MEA): İzole edilen fungusların 

identifikasyonunda kullanılmıştır (Ellis ve Ellis, 1997). 

 

                  Bileşimi  

 

   

 

 

 

Tabloda verilen kimyasallar tartılıp, 1 litre hacimli şişelerde mağnetik 

karıştırıcı kullanılarak çözündükten sonra besiyerinin pH’sı 5.6 ± 0.2’ye 

ayarlandıktan sonra, otoklavda 121 °C’de 10 dakika steril edildikten sonra, steril 

petri kutularına 20 mL miktarlarda döküldükten sonra kullanılmıştır. 

 

3.1.1.5. Lacto-Cotton Blue (LCB) Stok Çözeltisi: İzole edilen fungusların 

identifikasyonu aşamasında, hazırlanan preparatları mikroskopta incelemek üzere 

boyamak amacıyla kullanılmıştır (David ve ark, 2002). 

 

Bileşimi 

 

Phenol (kristal)  20 g 

Lactic asit  20 ml 

Gliserin   40 ml  

Steril distile su 20 ml 

Cotton blue krisalleri lactic asit içerisinde çözününceye kadar, mağnetik 

karıştırıcı kullanılarak karıştırılır. Phenol kristalleri ilave edilir, tamamen çözününce 

 g/L 

Malt Extrakt 30 

Pepton 3 

Agar Agar 15 
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gliserin ve su ilave edilerek sonra filtre kağıdından (Whatmann 50, 90 mm) süzülür 

ve renkli şişede saklanır.  

 

3.2. METOD 

3.2.1. Atmosferden Örneklerin Alınması ve Fungus İzolasyonu  
 

Adana bölgesi, coğrafik ve iklimsel özelliği, vejetasyon tipi olarak 

fungusların yaygın/yoğun olarak bulunduğu bir bölge olup, endüstriyel ve tarımsal 

faaliyetlerin de eklenmesiyle fungal sporların konsantrasyonunda artışa sebep 

olabilmektedir. 

Bu araştırmada, Adana ilinde 6 farklı (kirlilik düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, 

populasyon yoğunluğu gibi farklılık gösteren) istasyondan ev dışı (outdoor) 

fungusların izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla, 1 yıl süre ile, ayda bir kez 

örnekleme yapılmıştır. Örnekleme takvimi; 

Şubat 2005-Ocak 2006 tarihleri arasında, her ayın 15. günü, saat 1000-1200 

aralıklarındadır. 

 

Örnekleme yapılan bölgeler;  (Şekil 3.1) 

 

           1-Valilik civarı (Seyhan, Merkez) 

2-Alidede Mahallesi (Seyhan, merkezi) 

3-Yavuzlar Mahallesi (Kuzeydoğu, Yüreğir) 

4-Fatih Mahallesi (Kuzey, Seyhan) 

5-Şakirpaşa Havaalanı civarı (Güneybatı, Seyhan) 

6-Haydaroğlu Mahallesi (Güney, Yüreğir)  
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Şekil 3.1. Adana Seyhan ve Yüreğir Merkez İlçelerindeki 1-6 no’ lu istasyonlar 

(örnekleme yapılan alanlar) (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2002). 

        Fungusların izolasyonu amacıyla ECO MASS 100 Microbial Hava İzleme 

Sistemi (Şekil 3.2) kullanılmıştır. Ekipmana Rose Bengal Streptomycine agar 

bulunan petri kutusu yerleştirildikten sonra, örnekleme cihazının üst kapağı açılıp, 

dakikada 50 m³ hava absorblayacak şekilde programlanmıştır. Ekipman yerden 2.5 m 

yükseklikte tutularak, program çalıştırılmış olup örnek alındıktan sonra, petri kutusu 

alınarak kapağı kapatılmış, laboratuara getirilmiş ve inkübasyona bırakılmıştır. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Seyhan 

Yüreğir 
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Şekil 3.2. ECO MASS 100 Microbial Hava İzleme Sistemi 

 

İnkübasyon 25-27oC sıcaklıkta 7-14 gün süreyle karanlıkta 

gerçekleştirilmiştir. Petri kutuları her gün kontrol edilerek üreyen koloniler 

numaralandırılmıştır. Üreyen koloniler tek tek, eğik katı besiyeri şeklinde hazırlanan 

PDA besiyerine inoküle edilerek, tekrar 14 gün süre ile 25-27oC sıcaklıkta 

inkübasyona bırakılmıştır. İdentifikasyon amacıyla ekim yapılan tüpler 4oC’de 

saklanmışlardır. İnkübasyondan sonra havadaki fungusların konsantrasyonu cfu/m³ 

hava olarak hesaplanmıştır.  
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3.2.2. İzole Edilen Fungusların İdentifikasyonu 

 

İdentifikasyon amacıyla stok kültür şeklinde saklanan koloniler,  Malt Extract 

Agar (MEA), Czapex Dox Agar (CZ)  ve Patates Dextroz Agar (PDA) besiyerlerine 

inoküle edilerek 7 gün 25-27°C’de inkübasyona bırakılmıştır.  

Tanımlama aşamasında, fungusların mikro ve makromorfolojileri, CZ, MEA 

ve PDA besiyerlerinde üreyen kolonilerin alt ve yüzey renklenmeleri (pigmentasyon) 

dikkate alınarak, genus (cins) düzeyinde tanımlanmışlardır (Barnett ve Hunter, 

1999).  

Fungusların morfolojik yapılarının belirlenmesinde lactophenol metodu 

kullanılmıştır. (Asan ve ark.; 2002). Petri kutusunda (PDA besiyerinde) üreyen 

fungus kolonilerinden örnek alınarak lam lamel arası preparat yapılmış, lacto-cotton 

blue ile boyandıktan sonra ışık mikroskobunda incelenerek, görüntü 

fotoğraflanmıştır. Elde edilen görüntü, hifsel yapı, konidilerin yapısı ve konumu, 

PDA, CZ ve MEA besiyerlerinde üreme davranışı ve pigment oluşumları dikkate 

alınarak izole edilen örnekler cins düzeyinde tanımlanmışlardır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Şubat 2005-Ocak 2006 tarihleri arasında 12 kez (ayda bir) örnekleme 

yapılmış ve üreyen 3220 fungus kolonisi cins düzeyinde tanımlanmıştır. Toplam 10 

ayrı cins tanımlanmış ve bunların aylık konsantrasyonları saptanmıştır. 

Toplam funguslar arasındaki genus dağılımları aşağıdaki gibidir. 

  

1436 (%44,5) adedi Cladosporium,  

644 (%20) adedi Penicillium,  

548 (%17.0) adedi Aspergillus,  

176 (%5.4) adedi Alternaria,  

63 (%1.95) adedi Steril,  

44 (%1.36) adedi Rhizopus,  

29 (%0.90) adedi Fusarium,  

18 (%0.55) adedi Acremonium,  

9 (%0.27) adedi Trichoderma,  

1 (%0.03) adedi Chatemonium  ve   

252 (%7.8) adedi diğer cinsler olarak tanımlanmıştır. 

 

Atmosferdeki mantar konsantrasyonu birçok parametreye bağlı olarak, 

mevsimlere, aylara, bölgesel farklılıklara, örnekleme alanının tarımsal ve hayvancılık 

faaliyetlerine, kirlilik düzeyine, yağış, nem ve ısı faktörlerine göre değişkenlik 

göstermiştir. Fungus cinslerinin yaygın bulunduğu/orijinlendiği habitatlar farklılık 

gösterebilmektedir. Alternaria cinsi toprak ve bitki, Aspergillus cinsi ev tozları, 

bitkiler, toprak, fındık ağacı, Aspergillus fumigatus nemin yüksek olduğu ve ılık 

havalarda, bitki ve yiyeceklerde,  Aspergillus niger (siyah ekmek küfü olarak bilinir) 

toprakta ve parçalanmış bitki atıklarında, Cladosporium cinsi sıklıkla hava, toprak ve 

bitki atıklarında, Fusarium cinsi bitki ve toprakta, Penicillium cinsi (sporları 

genellikle hava orijinlidir) gıda ürünlerinde ve P. digitatum sıklıkla narenciye 

meyvelerde Rhizopus cinsi (buzdolabında saklanan yiyeceklerin bozulmasına neden 

olur) sera bitkilerinde yaygın olarak bulunmaktadır. Atmosferdeki nem oranı sadece 
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fungus üremesini etkilemez, aynı zamanda spor dağılımını da etkiler. Pek çok 

askospor ve bazidiyosporlar su ihtiyacı duyduklarında orijinlerinden patlayarak dış 

ortama yayılırlar. Yağışlı havalarda havadaki spor (askospor ve bazidiyosporlar) 

fazla miktarda bulunur. Rhizopus, Mucor ve Absidia yaygın olarak çürümüş ağaç 

yaprakları üzerinde ve diğer substratlar da bulunur ve genellikle yaygın beyaz-gri 

renkte üreme gösterir (Ingold, 1971; Kurup ve ark., 2000). 

 

 Sonuçlara göre Adana’da ev dışı ortamda hakim olan alerjik mantar cinsi 

Cladosporium’ dur. Fakat çocuklarda deri testi sonuçlarına göre Alternaria alerji 

etkeni olarak daha fazla etkilidir. Alternaria türlerinin spor hacimleri daha büyüktür, 

böylece bio kütleleri dikkate alındığında alerjik hatalıklarda daha etkin olduğu 

belirtilmektedir (Takahashi, 1997; Dixit ve ark., 2000; Şen ve Asan, 2001). 

 1998-2005 yılları arasında Kansas’da yapılan bir araştırmaya göre Alternaria 

sporlarının çok daha baskın olduğu, kış mevsiminde konsantrasyonun düşüş 

gösterdiği, ilkbahar ve sonbaharın ilk ayında pik yaptığı ortaya konmuştur (McNairn, 

2005). 

Benzer sonuçlar, Wu ve ark. (1982) ve Beijin’de Fu ve ark. (2000) tarafından 

da bulunmuştur. Yine Çin’deki birçok çalışmada atmosferde çok miktarda 

Cladosporium gözlenmiştir (Zhang ve ark., 1987; Zhai ve ark., 2000; Ju ve ark., 

2003). 

Hindy ve Hameed, (2000) yapmış oldukları araştırma sonucunda; 

Cladosporium’ un en yaygın mantar olduğunu bildirmişlerdir. Çoğunlukla ölmekte 

olan ve/veya ölü otsu bitkilerin ve diğer organik materyallerin üzerinde saprofit 

olarak yaşar. Doğada her zaman her yerde bulunur. Hiflerindeki kuru konidia 

ürünlerinin hava ile kolaylıkla taşındığı düşünülmektedir, bu da onu dominant hava 

orjinli mantar yapar. Cladosporium sporları,  Aspergillus ve Penicillium sporları, 

küçük zincirler şeklinde kümeler oluştururlar. Çoğu küfler, özellikle Cladosporium 

ve Aspergillus türlerinin özellikle de aktif fungi sporlarının toz partiküllerine 

bağlanarak indoor çevresine girebildiği bulunmuştur. Aspergillus ve Penicillium 

türleri genellikle indoor çevrelerden izole edilirler ve çoğu indoor kaynaklardan 

meydana gelirler, oysa Cladosporium çoğunlukla dış çevrelerden orijinlenmektedir. 
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Cladosporium’u takiben sırasıyla; Penicillium, Aspergillus, Alternaria, steril, 

Rhizopus, Fusarium ve Trichoderma takip etmektedir.  

Küf mantarları önemli bir allerjendir. Alerjenik küf mantarlarının çoğu cansız 

organik yüzeylerde yaşayabilmekte, pek azı yaşayan bir konağa ihtiyaç duymaktadır. 

Küf mantarlarının çoğunluğu 20°C’de aktif olarak çoğalabilmekte ve bu ısının 

altında veya üstünde gelişmeye devam edebilmektedir. Bazı türler ise çok daha 

düşük ısılarda bile çoğalmasını sürdürebilmektedir. Küf mantarları içerisinde en fazla 

allerjenik olanlar Alternaria, Aspergillus, Cladosporium ve Penicillium’dur (Lander 

ve ark., 2001). 

Funguslar arasında Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium en önemli 

alerjenlerdir. Bu fungusların sporlarına hemen daima maruz kalınmaktadır 

(Beaumont ve ark., 1985). 

Yeryüzünde yaygın olarak bulunan funguslar oldukça hızlı çoğalan 

canlılardır. Aeroalerjenlerin dünyadaki dağılımı ülkeden ülkeye, hatta ülkeler 

içindeki bölgelere göre, bitki örtüsü, iklim faktörleri ve coğrafik özelliklerine bağlı 

olarak değişmektedir (Tanaç ve ark., 1989). 

Jazrawi ve Al-Shahwani (1983) mikroorganizmaların konsantrasyonlarının, 

atmosferik sıcaklık oranıyla direkt bağlantılı olduğunu bildirmişlerdir. 

Hava kaynaklı mikroorganizmaların konsantrasyonu insan aktiviteleri ve 

havadaki toprak kaynaklı tozların varlığı ile direkt ilişkilidir. Havadaki CO 

konsantrasyonun artışına bağlı hava kirliliği sonucu toprak kaynaklı fungusların 

sporulasyonunu indüklemektedir (Klironomos ve ark, 1997). Ayrıca Lin ve Li (2000) 

meteorolojik faktörler ve havadaki kirleticilerle alakalı olarak mantar konsantrasyonu 

arasında ilişki olduğunu bildirmektedirler. Ayrıca fungal sporların konsantrasyonu 

mevsimsel değişiklikler ve coğrafik yapı ile alakalı olarak etkilenmektedir. Öte 

yandan rüzgar, nem, sıcaklık, yağış miktarı, rakım, bitki örtüsü ve bazı spesifik 

kontaminasyon kaynaklarının varlığı (tarımsal faaliyetler, endüstriyel faaliyetler, 

hayvancılık v,s) havadaki mantar konsantrasyonunu etkileyen parametrelerdir 

(Agarwal ve Shivpuri, 1969; Pasanen, 1992; Di Giorgio ve ark., 1996; Goh ve ark., 

2000; Su ve ark., 2001). 
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Atmosfer kirliliğine mikroorganizmalar adaptasyon göstermektedir. Çeşitli sa 

çalışmalar havada uçuşan fungusların sağlığı çeşitli şekillerde etkilediğini 

bildirmektedir (Su ve ark., 1992; Li ve ark., 1995). 

Araştırma sonunda elde edilen veriler, yıllık ortalama ısı, maksimum ısı, 

minimum ısı, ortalama nem, rinit skoru, astım skoru, astım PEF değeri ve sabah PEF 

değerleri arasındaki ilişki SPSS istatistik analizleri ile ilişkilendirilmiştir (Student’s t-

test, Fischer’s exact probability test) 

Atmosferdeki mantar yoğunluğu ile sabah PEF değeri arasında ileri düzeyde 

anlamlı ilişki (r=-0.74, p=0.006), akşam PEF değerleri arasında zayıf ilişki (r=-0.720, 

p=0.008), astım skoru ile ileri düzeyde anlamlı ilişki (r=0.831, p=0.001), rinit skoru 

ile çok kuvvetli ilişki (r=0.877, p=0.000), ortalama ısı ile çok anlamlı ilişki (r=0.883, 

p=0.000) maksimum ısı ile çok ileri düzeyde ilişki (r=0.916, p=0.000), minimum ısı 

ile çok ileri düzeyde ilişki (r=0.860, p=0.000) ve ortalama nem ile anlamlı ilişki 

(r=0.662,  p=0.031) saptanmıştır (İnal ve ark., 2006). 

Dış ortam (outdoor) mantar konsantrasyonu istatistik sonuçları dikkate 

alındığında çok anlamlı düzeyde astım skoru ve rinit skorunu etkileyen önemli bir 

biyolojik kirletici ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Adana Akdeniz 

ikliminin hakim olduğu, ilkbahar ve yaz aylarının sıcak ve nemli olması, diğer 

mevsimlerde de sıcak/ılıman olması ve nem oranının yüksek olmasının mantar 

konsantrasyonu üzerine pozitif yönde etki ettiği görülmektedir.  

Bu araştırmaya paralel olarak yürütülen mantar alerjisi pozitif çocukların ev içi 

(indoor) mantar konsantrasyonu da saptanmış ve sonuçlar; atmosfer ve ev içi mantar 

yoğunluğu, mantar alerjik olguların astım ve/veya rinit septomlarını etkilediği 

görülmüştür (İnal ve ark., 2006).  

Solunum sistemi alerjisiyle ilişkili 80’in üzerinde fungus türü vardır (Horner 

ve ark., 1995). 

Küf mantarlarının astım ve rinite neden olduğu bilinmekle birlikte, ürtiker ve 

egzamada rolleri hala tartışmalıdır. Bir çalışmada astım atağı sırasında solunum 

aresti olan 11 hastanın 10 tanesinde (%91) Alternaria duyarlılığı saptanırken, kontrol 

grubunda bu oran %31 olarak bulunmuştur (Mcfadden ve ark., 1991). 
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Ilıman iklimlerde, alerjik solunum yolu problemlerinin büyük bir kısmı, 

polenler ve mantar sporları nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Steward ve ark., 1996). 

Atmosferde, Cladosporium, Alternaria, Aspergillus ve Fusarium en yaygın 

bulunan alerjenik cinslerdir. Fungal metabolitler solunum sistemini irrite eden toksin 

ve uçucu organik bileşikler içermektedirler (Hargreaves ve ark., 2003). 

Fungus sporlarına karşı alerjik hassasiyet 1924 de Von Leewen’in 

Hollanda’da ilk fungus hassasiyetini gösteren vakayı yayınlamasıyla dikkatleri 

çekmiştir. Alerjik yakınmaları olan olgularda alerjenlerden korunma, hastalığın 

kontrol altına alınmasında oldukça önemlidir. Hem kapalı hem açık yerde 

bulunmaları nedeniyle fungus sporları vücuda solunum yoluyla giren alerjenler 

arasında önemli bir yere sahiptirler. Vücuda solunum yoluyla giren bu alerjenler en 

çok rinite, konjunktivite ve bronşiyal astıma yol açarlar, bazen ürtiker ve sistemik 

anaflaksiye neden olabilirler. Bulutlu ve nemli havalarda fungal spor sayısı 

artmaktadır. Nem derecesinin yüksek olduğu zamanlarda solunum yollarında görülen 

alerji semptomlarının bir çoğunun bu çeşit fungus sporlarına bağlı olması 

mümkündür (Kaliner ve ark., 1987). 

Lee ve Jo (2006b), Kore’deki indoor (yüksek apartman binaları) ve outdoor 

çevrelerdeki bioaerosol karakteristiklerini incelemişler ve fungal konsantrasyon 

açısından Cladosporium, Penicillium, Aspergillus ve Alternaria tespit etmişlerdir.  

Bu çalışmada da hem indoor hem outdoor fungal konsantrasyon yaz mevsiminde kış 

mevsiminden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca her iki çevrede de yağış alan periyot 

yağış almayan periyottan daha yüksek konsantrasyonda saptanmıştır. Total fungal 

konsantrasyon ve Cladosporium konsantrasyonu mutfaklarda diğer odalardan daha 

yüksek oranlarda bulunmuştur. 

Jo ve Seo (2005) Kore’de ilköğretim okullarında, evlerde (indoor) ve dış 

ortamlarda (outdoor) havadaki bakteri ve mantar konsantrasyonu saptamaya yönelik, 

yaz ve kış periyotlarını kapsayan araştırmada sırasıyla Cladosporium, Penicillium, 

Aspergillus ve Alternaria olarak saptamışlardır. Bu çalışmada indoor ve outdoor 

bioaerosollerin seviyelerinin yayılımını etkileyen 6 parametreyi dikkatle 

incelemişlerdir. Bunlar mikro çevre tipi, örnekleme zamanı, fungus türlerini 
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tanımlamada kullanılan agar tipi, mevsimsel değişimler, yerleşim alanları ve yaz 

periyodudur. 

Aynı araştırıcının sonuçlarına göre indoor ve outdoor havadaki fungal 

konsantrasyon yaz mevsiminde kış mevsiminden daha yükse olduğu bulunmuştur. 

Outdoor havada yaz mevsimindeki konsantrasyon kış mevsimindeki 

konsantrasyondan 17 kat daha fazla bulunmuştur. İndoor ve outdoor havadaki 

mikrobiyal konsantrasyon mevsime bağlı bir şekilde değişkenlik göstermektedir. Yaz 

mevsiminde kış mevsimine göre oldukça yüksek konsantrasyon saptanmıştır (Ren ve 

ark., 1999; Pastuszka ve ark., 2000). 

Adana’da toplam 6 istasyondan örnekleme yapılmış ve sonuçlar çizelgelerle 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.1. Valilik Semtindeki Mantar Konsantrasyonu 

 Ş-05 Mart Nis May Haz Tem Ağu Ey Ek Kas Ara O-06 Top % 
Penicillium 13 4 1 3 - - 3 2 16 13 1 1 57 14.7 
Cladosporium - 9 42 31 - 6 8 20 40 12 1 12 181 46.5 
Alternaria - 1 1 - 3 6 2 1 - - - - 14 3.6 
Steril 1 3 3 1 - - - - - 1 - - 9 2.3 
Aspergillus 3 - - 4 2 - 19 22 - 9 5 3 67 17.2 
Rhizopus - - - - 3 4 - - - 1 - - 8 2.1 
Trichoderma - - - - - - - - - - 1 - 1 0.25 
Fusarium 1 - - - - - 1 - - - - - 2 0.5 
Acremonium - - 1 - - - - - - - - - 1 0.25 
Diğer Cinsler - 4 1 5 9 - 12 3 4 3 2 6 49 12.6 
Ş-05: Şubat 2005, Mart: Mart, Nis: Nisan, May: Mayıs, Haz: Haziran, Tem: Temmuz,   

Ağu: Ağustos, Ey: Eylül, Ek: Ekim, Kas: Kasım, Ara: Aralık, O-06: Ocak 2006 

 

Valilik semtinden alınan örneklerden, toplam 389 fungus kolonisi izole 

edilmiştir. İdentifikasyondan sonra, Cladosporium 181 (%46.5), Aspergillus 67 

(%17.2), Penicillium 57 (%14.7) Alternaria 14 (%3.6), Steril 9 (%2.3), Rhizopus 8 

(%2.1), Fusarium 2 (%0.5),  Trichoderma 1 (%0.3), Acremonium 1 (%0.3), diğer 

cinsler 49 (%12.6) oranında bulunmuştur. 

Birinci bölge olan Valilik alanında; Cladosporium en baskın cinstir. Bunu 

takiben Aspergillus, Penicillium ve Alternaria cinsleri saptanmıştır.  
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Bu örnekleme alanında; Cladosporium cinsinin en yüksek bulunduğu aylar 

sırasıyla Nisan, Ekim, Eylül,  

Penicillium cinsinin Ekim ve Şubat,  

Alternaria cinsinin Temmuz, Haziran ve Ağustos,  

Aspergillus cinsinin Eylül, Ağustos ve Kasım,  

diğer cinslerin ise Ağustos ve Haziran aylarıdır. 

 

Adana bölgesindeki Şubat 2005-Şubat 2006 dönemine ait hava kirlilik 

parametreleri ve meteorolojik veriler Adana Valiliği Çevre Müdürlüğü verilerinden 

alınmıştır. Bölgelere göre kirlilik ve meteorolojik kayıtlar çizelgelerle gösterilmiştir. 

(Çizelge 4.1.1-4.1.2; 4.2.1-4.2.2.; 4.3.1-4.3.2;  4.4.1-4.4.2;  4.5.1-4.5.2;  4.6.1-4.6.2) 

 

6 istasyon mantar konsantrasyonu bakımından değerlendirildiğinde; en 

yüksek Haydaroğlu mahallesi (690 koloni) en düşük mantar konsantrasyonu Valilik 

semtinden (389 koloni) izole edilmiştir. Şakirpaşa mahallesi (685 koloni) ikinci 

sırada, Yavuzlar mahallesi (534 koloni) 3. sırada, Alidede mahallesi (482 koloni) 4. 

sırada, Fatih mahallesi  (440 koloni) 5. sırada yer almaktadır. 

SO2 düzeyi açısından, en yüksek Alidede mahallesi bunu takiben sırasıyla 

Valilik semti, Şakirpaşa mahallesi, Fatih mahallesi, Yavuzlar mahallesi ve 

Haydaroğlu mahallesi gelmektedir.  

CO düzeyi açısından, en yüksek Yavuzlar mahallesi bunu takiben sırasıyla 

Haydaroğlu  mahallesi, Valilik semti, Alidede mahallesi, Fatih mahallesi, Şakirpaşa 

mahallesi gelmektedir.  

Havadaki SO2 ve CO düzeyleri mantar konsantrasyonu üzerine direkt etkili 

olsa da bu araştırmada birçok parametre mantar konsantrasyonu üzerine etkili 

olduğundan, en yüksek kirlilik düzeyinin olduğu bölgeler Alidede ve Yavuzlar 

olmakla birlikte, en yüksek mantar konsantrasyonu Haydaroğlu mahallesinden izole 

edilmiştir çünkü; Haydaroğlu mahallesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha 

yoğun olduğu bir bölgedir.  

Toprakta bol bulunan, hatta organik madde ve su içeren tüm yüzeylerde hızla 

gelişip çoğalabilme yeteneğine sahip olan funguslar, değişik hava hareketleriyle 
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geniş alanlara yayılırlar. Son zamanlarda havanın kimyasal ve fiziksel kirlenmesiyle 

fungal sporlar da artmıştır (Verhoeff ve ark., 1990). 

Valilik semtinde mantar konsantrasyonunun en düşük çıkmasını ise bu 

bölgenin Adana’nın merkezinde olması nedeniyle tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin hiç olmayışına bağlayabiliriz.  

Fatih mahallesi Adana’nın kuzeyindedir ve rakım daha yüksektir. Bu semt 

diğerlerine göre genelde daha rüzgarlıdır. Bu faktör mantar konsantrasyonunu 

düşürmüş olabilir.  
 
4.1.1. 1.BÖLGE; ADANA VALİLİĞİ KİRLİLİK PARAMETRELERİ 
 

KİRLETİCİ Ortalama 
(µg/m³) 

Maksimum  
(µg/m³) 

minimum 
(µg/m³) 

PM (partikül madde) 84 532 0 
SO2 4 82 0 
CO 1128 10104 211 

 
 
 
4.1.2.  1.BÖLGE; ADANA VALİLİĞİ METEOROLOJİK PARAMETRELER 
 

Kirleticiler Ortalama 
 

Maksimum  
 

minimum 
 

Sıcaklık  (°C) 13.5 19.9 8.9 
Nem (%) 53 72 24 
Rüzgar yönü (°) 135 179 25 
Rüzgar Hızı (m/sn) 0.2 0.8 0.0 

 
 

Çizelge 4.2. Alidede Mahallesi Mantar Konsantrasyonu  

 Ş-05 Mart Nis May Haz Tem Ağu Ey Ek Kas Ara O-06 Top % 
Penicillium 13 7 9 6 8 4 3 7 1 19 3 9 89 18.5 
Cladosporium 1 6 54 52 3 30 24 37 13 10 - 6 236 49 
Alternaria 1 2 - 4 6 8 3 3 1 - - - 28 5.8 
Steril 4 2 1 - - - 1 - - - - 2 10 2.1 
Aspergillus 2 - - 2 - 3 7 20 6 7 - 7 54 11.2 
Rhizopus - - 1 1 - 1 - - - 4 - 1 8 1.7 
Trichoderma - - - - - - - - - - - - 0 0 
Fusarium - - - - - 3 3 4 - - - - 10 2.1 
Acremonium - - - - - 1 3 1 - - - 1 6 1.3 
Diğer Cinsler - 1 3 - 9 5 10 2 6 4 - 1 41 8.5 
Ş-05: Şubat 2005, Mart: Mart, Nis: Nisan, May: Mayıs, Haz: Haziran, Tem: Temmuz,   

Ağu: Ağustos, Ey: Eylül, Ek: Ekim, Kas: Kasım, Ara: Aralık, O-06: Ocak 2006 
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 Alidede semtinden, toplam 482 fungus kolonisi izole edilmiştir. 

İdentifikasyondan sonra, Cladosporium 236 (%49), Penicillium 89 (%18.5), 

Aspergillus 54 (%11.2), Altenaria 28 (%5.8), Fusarium 10 (%2.1), Steril 10 (%2.1), 

Rhizopus 8 (%1.7), Acremonium 6 (%1.3), Trichoderma 0 (%0), ve diğer cinsler 41 

(%8.5) oranında bulunmuştur. 

İkinci bölge olan Alidede Mahallesinde, Cladosporium en baskın cinstir. Bu 

mantar ilkbahar ve sonbahar aylarında artış göstermiştir. Cladosporium’ u takiben 

Penicillium, Aspergillus ve Alternaria saptanmıştır. 

Alidede mahallesinde; 

Cladosporium cinsinin yüksek bulunduğu aylar Nisan, Mayıs, Eylül, 

Temmuz ve Ağustos, 

Penicillium cinsinin Kasım, Şubat, Nisan ve Haziran,  

Alternaria cinsinin Temmuz ve Haziran,  

Aspergillus cinsinin Eylül ve Ağustos, 

diğer cinslerin ise Ağustos, Haziran ve Kasım aylarıdır. 

 

   
4.2.1. 2.BÖLGE; ALİDEDE MAHALLESİ KİRLİLİK PARAMETRELERİ 
 

Kirleticiler Ortalama 
(µg/m³) 

Maksimum  
(µg/m³) 

minimum 
(µg/m³) 

PM (partikül madde) 36 395 2 
SO2 13 125 0 
CO 955 2427 195 

 
 
4.2.2. 2.BÖLGE; ALİDEDE MAHALLESİ METEOROLOJİK PARAMETRELER: 

Kirleticiler Ortalama 
 

Maksimum  
 

minimum 
 

Sıcaklık  (°C) 8.9 11.6 7 
Nem (%) 84 91 66 
Rüzgar yönü (°) 72 166 16 
Rüzgar Hızı (m/sn) 0.5 1.4 0.1 
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Çizelge 4.3. Yavuzlar Mahallesi Mantar Konsantrasyonu 

 Ş-05 Mart Nis May Haz Tem Ağu Ey Ek Kas Ara O-06 Top % 
Penicillium 7 1 1 2 13 1 11 1 17 37 - 4 95 17.8 
Cladosporium 3 10 53 79 7 40 16 45 26 10 - 8 297 55.6 
Alternaria - 1 4 1 5 5 7 4 - - 5 - 32 6 
Steril - 1 6 1 4 - 2 - - - 2 - 16 3 
Aspergillus 2 - - - 4 - 10 25 - 8 - 1 50 9.4 
Chatemonium - - - 1 - - - - - - - - 1 0.2 
Rhizopus - - - - - - - - - - - - 0 0 
Trichoderma - - - - - - - - 1 - - - 1 0.2 
Fusarium - - - - - 2 1 - - - - - 3 0.6 
Acremonium - 1 - - - - - - - - - - 1 0.2 
Diğer Cinsler - 1 5 3 5 - 10 - 4 6 - 4 38 7.1 
Ş-05: Şubat 2005, Mart: Mart, Nis: Nisan, May: Mayıs, Haz: Haziran, Tem: Temmuz,   

Ağu: Ağustos, Ey: Eylül, Ek: Ekim, Kas: Kasım, Ara: Aralık, O-06: Ocak 2006 

 

Yavuzlar semtinden, toplam 534 fungus kolonisi izole edilmiştir. 

İdentifikasyondan sonra, Cladosporium 297 (%55.6), Penicillium 95 (%17.8), 

Aspergillus 50 (%9.4), Alternaria 32 (%6), Steril 16 (%3), Fusarium 3 (%0.6), 

Acremonium 1 (%0.2), Trichoderma 1 (%0.2), Rhizopus 0 (%0) ve diğer cinsler 38 

(%7.1) oranında bulunmuştur. 

Bu bölgede de en yoğun cins Cladosporium’dur. Cladosporium cinsini 

Penicillium, Aspergillus ve Alternaria takip etmektedir. 

Yavuzlar mahallesinde; 

Cladosporium cinsinin yüksek bulunduğu aylar Mayıs, Nisan, Eylül ve 

Temmuz, 

Penicillium cinsinin Kasım, Ekim ve Haziran,  

Alternaria cinsinin Ağustos, Temmuz, Haziran ve Aralık,  

Aspergillus cinsinin Eylül ve Ağustos,  

diğer cinslerin ise Ağustos, Kasım, Haziran ve Nisan aylarıdır. 

 
4.3.1. 3.BÖLGE; YAVUZLAR MAHALLESİ KİRLİLİK PARAMETRELERİ 

Kirleticiler Ortalama 
(µg/m³) 

Maksimum  
(µg/m³) 

minimum 
(µg/m³) 

PM (partikül madde) 72 219 17 
SO2 2 37 0 
CO 1376 6938 0 
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4.3.2. 3.BÖLGE; YAVUZLAR MAHALLESİ METEOROLOJİK PARAMETRELER: 

Kirleticiler Ortalama 
 

Maksimum  
 

minimum 
 

Sıcaklık  (°C) 11.2 15.1 8.3 
Nem (%) 84 93 56 
Rüzgar yönü (°) 144 157 75 
Rüzgar Hızı (m/sn) 0.2 0.7 0.0 

 
 

Çizelge 4.4. Fatih Mahallesi Mantar Konsantrasyonu 

 Ş-05 Mart Nis May Haz Tem Ağu Ey Ek Kas Ara O-06 Top % 
Penicillium 13 6 9 - - - 1 2 67 20 6 16 140 31.8 
Cladosporium 4 7 41 2 4 53 14 7 - 5 5 2 144 32.7 
Alternaria 2 1 - 3 2 13 2 2 - 3 - - 28 6.4 
Steril - 2 1 - - - - - - - - 1 4 0.9 
Aspergillus 10 1 - 29 - - 8 8 13 7 5 3 84 19.1 
Rhizopus - - - - 2 3 - 3 - - - - 8 15.5 
Trichoderma - - - - - - - - 3 - 2 - 5 1.1 
Fusarium - - - - - - 1 - - - - - 1 0.2 
Acremonium - - - - - - 1 - - - - - 1 0.2 
Diğer Cinsler - - 3 - 1 - 4 2 - 6 3 6 25 5.7 
Ş-05: Şubat 2005, Mart: Mart, Nis: Nisan, May: Mayıs, Haz: Haziran, Tem: Temmuz,   

Ağu: Ağustos, Ey: Eylül, Ek: Ekim, Kas: Kasım, Ara: Aralık, O-06: Ocak 2006 

 

Fatih mahallesinden, toplam 440 fungus kolonisi izole edilmiştir. 

İdentifikasyondan sonra, Cladosporium 144 (%32.7), Penicillium 140 (%31.8), 

Aspergillus 84 (%19.1), Alternaria 28 (%6.4), Rhizopus 8 (%15.5), Trichoderma 5 

(%1.1), Steril 4 (%0.9), Fusarium 1 (%0.2), Acremonium 1 (%0.2), ve diğer cinsler 

25 (%5.7) oranında bulunmuştur. 

Fatih Mahallesi’nde en baskın cins Cladosporium olmasına rağmen, bu 

bölgede Penicillium çok büyük artış göstermiştir. Özellikle sonbahar aylarında pik 

yapmıştır. 

Fatih mahallesinde; 

Cladosporium cinsinin yüksek bulunduğu aylar Temmuz, Nisan,  Ağustos ve 

Eylül,  

Penicillium cinsinin Ekim ve Kasım,  

Alternaria cinsinin Temmuz,  

Aspergillus cinsinin Mayıs ve Ekim,  
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diğer cinslerin ise Kasım ve Ağustos aylarıdır.  

 

 
4.4.1. 4.BÖLGE; FATİH MAHALLESİ KİRLİLİK PARAMETRELERİ 

Kirleticiler Ortalama 
(µg/m³) 

Maksimum  
(µg/m³) 

minimum 
(µg/m³) 

PM (partikül madde) 74 
 

417 10 

SO2 2 14 0 
CO 698 3637 0 

 
4.4.2. 4.BÖLGE; FATİH MAHALLESİ METEOROLOJİK PARAMETRELER 

Kirleticiler Ortalama 
 

Maksimum  
 

minimum 
 

Sıcaklık  (°C) 8.6 14.2 4.8 
Nem (%) 47     64 24 
Rüzgar yönü (°) 134 169 41 
Rüzgar Hızı (m/sn) 0.4 0.7 0.0 

 

Çizelge 4.5. Şakirpaşa Mahallesi Mantar Konsantrasyonu 

 Ş-05 Mart Nis May Haz Tem Ağu Ey Ek Kas Ara O-06 Top % 
Penicillium 20 6 5 4 1 5 - - 9 40 - 5 95 13.9 
Cladosporium 6 8 32 53 - 45 21 - 59 6 7 3 240 35 
Alternaria - - 5 3 9 21 6 - 3 3 - 5 55 8 
Steril 3 - 4 1 1 2 - - - 5 - - 16 2.3 
Aspergillus 5 15 1 1 4 - 14 121 7 9 5 15 197 28.8 
Rhizopus - 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 4 0.6 
Trichoderma - - - - - - - - - - 2 - 2 0.3 
Fusarium - - - - - - 8 - - - - - 8 1.2 
Acremonium - - - - 2 6 - - - - - - 8 1.2 
Diğer Cinsler - 3 5 6 6 16 17 1 3 3 - - 60 8.8 
Ş-05: Şubat 2005, Mart: Mart, Nis: Nisan, May: Mayıs, Haz: Haziran, Tem: Temmuz,   

Ağu: Ağustos, Ey: Eylül, Ek: Ekim, Kas: Kasım, Ara: Aralık, O-06: Ocak 2006 

 

Şakirpaşa mahallesinden, toplam 685 fungus kolonisi izole edilmiştir. 

İdentifikasyondan sonra, Cladosporium 240 (%35), Penicillium 95 (%13.9), 

Aspergillus 197 (%28.8), Alternaria 55 (%8), Steril 16 (%2.3), Fusarium 8 (%1.2), 

Acremonium 8 (%1.2), Rhizopus 4 (%0.6), Trichoderma 2 (%0.3) ve diğer cinsler 60 

(%8.8) oranında bulunmuştur. 
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Şakirpaşa Mahallesi’nde en baskın cins Cladosporium olmakla birlikte bunu 

en yakın takip eden cins Aspergillus’ tur. Bunları takiben Penicillium ve Alternaria 

yer almaktadır.  

Şakirpaşa mahallesinde; 

Cladosporium cinsinin yüksek bulunduğu aylar Ekim, Mayıs, Temmuz ve 

Nisan,  

Penicillium cinsinin Kasım, Şubat ve Ekim,  

Alternaria cinsinin Temmuz, Haziran ve Ağustos, 

Aspergillus cinsinin Eylül, Mart, Ağustos ve Kasım,  

diğer cinslerin ise Temmuz ve Ağustos aylarıdır. 

 
4.5.1. 5.BÖLGE; ŞAKİRPAŞA MAHALLESİ KİRLİLİK PARAMETRELERİ 

Kirleticiler Ortalama 
(µg/m³) 

Maksimum  
(µg/m³) 

minimum 
(µg/m³) 

PM (partikül madde) - - - 
SO2 3 11 0 
CO 501 1115 33 

 
 
4.5.2. 5.BÖLGE; ŞAKİRPAŞA MAHALLESİ METEOROLOJİK PARAMETRELER: 

Kirleticiler Ortalama 
 

Maksimum  
 

minimum 
 

Sıcaklık  (°C) 9.7 11.7 8.6 
Nem (%) 73    84 47 
Rüzgar yönü (°) 25 163 8 
Rüzgar Hızı (m/sn) 0.8 1.9 0.1 

 

Çizelge 4.6. Haydaroğlu Mahallesi Mantar Konsantrasyonu 

 Ş-05 Mart Nis May Haz Tem Ağu Ey Ek Kas Ara O-06 Top % 
Penicillium 16 21 5 - 1 - 9 1 6 11 - 98 168 24.3 
Cladosporium 30 17 75 48 40 44 19 36 20 5 1 3 338 49 
Alternaria 2 1 1 5 2 - 5 1 1 - 1 - 19 2.8 
Steril 2 1 1 - - - - - 4 - - - 8 1.2 
Aspergillus 2 - - 5 12 - 4 30 5 36 - 2 96 13.9 
Rhizopus 1 - 1 - 10 1 - 1 - 1 - 1 16 2.3 
Trichoderma - - - - - - - - - - - - 0 0 
Fusarium - - - - - 4 - 1 - - - - 5 0.7 
Acremonium - - - - - - - 1 - - - - 1 0.15 
Diğer Cinsler - 3 1 2 3 1 10 4 8 1 - 6 39 5.7 
Ş-05: Şubat 2005, Mart: Mart, Nis: Nisan, May: Mayıs, Haz: Haziran, Tem: Temmuz,   

Ağu: Ağustos, Ey: Eylül, Ek: Ekim, Kas: Kasım, Ara: Aralık, O-06: Ocak 2006 
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Haydaroğlu mahallesinden, toplam 690 fungus kolonisi izole edilmiştir. 

İdentifikasyondan sonra, Cladosporium 338 (%49), Penicillium 168 (%24.3), 

Aspergillus 96 (%13.9), Alternaria 19 (%2.8), Rhizopus 16 (%2.3), Steril 8 (%1.2), 

Fusarium 5 (%0.7), Acremonium 1 (%0.15),  Trichoderma 0 (%0) ve diğer cinsler 39 

(%5.7) oranında bulunmuştur. 

 

Haydaroğlu Mahallesi’nde Cladosporium çok yoğun olarak saptanmıştır. 

Bunu takiben, Penicillium, Aspergillus ve Alternaria yer almaktadır. 

Haydaroğlu mahallesinde; 

Cladosporium cinsinin yüksek bulunduğu aylar Mayıs, Temmuz, Haziran ve 

Eylül,  

Penicillium cinsinin Mart, Şubat ve Kasım,  

Alternaria cinsinin Ağustos ve Mayıs,  

Aspergillus cinsinin Kasım, Eylül ve Haziran,  

diğer cinslerin ise Ağustos, Ekim ve Eylül aylarıdır. 

 

 
4.6.1. 6.BÖLGE; HAYDAROĞLU MAHALLESİ KİRLİLİK PARAMETRELERİ 

Kirleticiler Ortalama 
(µg/m³) 

Maksimum  
(µg/m³) 

minimum 
(µg/m³) 

PM (partikül madde) - - - 
SO2 2 13 0 
CO 1200 5930 0 

 
 
4.6.2. 6.BÖLGE; FATİH MAHALLESİ METEOROLOJİK PARAMETRELER: 

Kirleticiler Ortalama 
 

Maksimum  
 

minimum 
 

Sıcaklık  (°C) 10.5 19.5 5.6 
Nem (%) 63    83 28 
Rüzgar yönü (°) 129 160 81 
Rüzgar Hızı (m/sn) 0.2 0.6 0.0 
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Bu çalışma sonucunda; Cladosporium cinsinin Adana bölgesinde dominant 

cins olduğu saptanmıştır. Cladosporium’u takiben Penicillium, Aspergillus ve 

Alternaria cinsleri yer almaktadır. 
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4. 2. İzole Edilen Mantarlara Ait Farklı Beiyerlerindeki Koloni Morfolojileri ve 

Mikroskop Görüntülerine Ait Bulgular 

                                                                                                                                                                                 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Şekil 4.1. Aspergillus sp.’nin PDA, CZ ve MEA’ daki koloni morfolojisi    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Şekil 4.2. Aspergillus niger’in conidia formu 

PDA CZ 

MEA 
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Şekil 4.3. Fusarium sp.’nin CZ, MEA ve PDA’ daki koloni morfolojisi 

 

 
Şekil 4.4. Fusarium sp.’nin mikroskobik görünüm 

CZ 
MEA 

PDA 
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Şekil 4.5. Cladosporium sp.’nin CZ, MEA ve PDA’ daki koloni morfolojisi 
 
 
 

 
Şekil 4.6. Cladosporium sp.’nin mikroskobik görünümü 
 
 
 
 
 

CZ MEA 

PDA 
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Şekil 4.7. Penicillium sp.’nin CZ, MEA ve PDA’ daki koloni morfolojisi 
 
 
 
 

 
Şekil 4.8. Penicillium sp.’nin mikroskobik görünümü 

CZ MEA 

PDA 
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Şekil 4.9. Trichoderma sp.’nin MEA, CZ ve PDA’ daki koloni morfolojisi 
 

 
 
 
 

 
Şekil 4.10. Trichoderma sp.’nin mikroskobik görünümü 
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Şekil 4.11. Alternaria sp.’nin PDA’ daki koloni morfolojisi 

 
 
 
 

 
Şekil 4.12. Alternaria sp.’nin mikroskobik görünümü 
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Şekil 4.13. Rhizopus sp.’nin CZ, MEA ve PDA’ daki koloni morfolojisi 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4.14. Rhizopus sp.’nin  mikroskobik görünümü 
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Şekil 4.15. Fungus izolasyonunun ilk aşaması olan Rose Bengal Streptomycine Agar Besiyerinde 

üreyen karışık fungus kolonileri (İzolasyonun ilk basamağı) 
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Şekil 4.16. Aspergillus sp. ve Penicillium sp.’lerin Rose Bengal Streptomycine Agar’da koloni 

morfolojisi   

        

 
 
 
 
 
 
 

Aspergillus Penicillium 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 Mikrofungusların tüm bölgelerde/iklimlerde ekstrem koşullarda 

yaşayabildikleri bilinmektedir. Çoğunlukla toprakta yaşarlar ve değişik faktörlerden 

dolayı atmosfere dağılırlar. Günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucunda, 

yeryüzünde yaklaşık 110.000 fungus türü olduğu tesbit edilmiştir. Bu sayı yeni 

yapılan araştırmalarla gittikçe artmaktadır. Funguslar çok geniş yayılım alanına 

sahiptir ve hemen her ortamda bulunurlar. Funguslar doğada çok önemli rolleri olan 

mikroorganizmalardır. Organik maddeleri parçalama özellikleri, endüstriyel ve tıbbi 

önemi olan enzim, organik asit, antibiyotik, protein ve vitamin üreticileri olmaları, 

insan, hayvan ve bitkilerde hastalıklara neden olmaları, fungusların önemini giderek 

artırmakta ve bu konuda sürekli bilimsel çalışma yapma zorunluluğunu 

doğurmaktadır. Son yıllarda aerobiyologlar hava kaynaklı mantarlara, havada sürekli 

bulunmaları ve neden oldukları alerji artışı nedeniyle büyük ilgi göstermişlerdir 

(Larsen&Gravasen, 1991; Pasanen, 1992). 

Yaygın alerjik küfler kuru sporlardır, bu nedenle bu sporlar atmosfere 

havanın kuru ve rüzgarlı olduğu dönemlerde salınırlar. Fakat bazı funguslar havaya 

spor salabilmek için bol neme ve yağmura ihtiyaç duyarlar 

(www.healthier.com/air.html). Kuru havada yayılım gösteren sporlara sahip 

funguslar Cladosporium, Alternaria, Epicoccum, Drechslera, Pithomyces ve 

Curvularia gibi cinslerdir (Troutt ve Levetin, 2001). 

Aspergillus ve Penicillium sporları dünyada en yaygın olan aeroallerjenlerdir. 

Kalitatif ve kantitatif raporlara göre; Aspergillus tropik bölgelerde egemen iken 

Penicillium ise tüm dünyada egemendir (Rosas ve ark., 1992). 

Alternaria, Penicillium, Aspergillus ve Fusarium cinsleri atmosferdeki 

dominant funguslar olarak literatürlerde yer almaktadır (Savino, ve Caretta, 1992). 

Clodasporium türleri başlıca canlı ya da ölü bitkilerde ve diğer organik 

materyaller üzerinde saprotif yaşayan en yaygın fungustur. Hava ile kolaylıkla 

taşınabilen kuru konidialar içeren zincirimsi yapılar üretirler (Asan ve ark., 2002a). 

 

http://www.healthier.com/air.html)
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Vicens ve Fernandez (1984) genellikle soğuk aylarda, mantar 

konsantrasyonlarında düşüş gözlendiğini, Mitakasis ve Guest (2001), Cladosporium 

ve Alternaria türlerinin ilkbaharda ve yazın pik yaptığını göstermişlerdir. Bu 

çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar, Cladosporium cinsinin özellikle ilkbahar, yaz ve 

sonbahar  aylarında artış gösterdiğini, toplam fungus cinsleri arasında en fazla 

bulunduğunu göstermiştir. Cladosporium cinsinden sonra sırasıyla Penicillium, 

Aspergillus ve Alterneria cinsleri en çok bulunan mantarlardır. Bu mantarlar hava 

koşullarına, mevsimlere, coğrafik faklılıklara, yerleşim alanının özelliklerine (bitki 

örtüsü, tarım-hayvancılık faaliyetleri, endüstriyel faaliyetler v.b) göre farklılıklar 

gösterebilmektedir.  

Literatürlerde (Agarwal ve Shivpuri, 1969; Bandypadhyay ve ark., 1991; Di 

Giorgio ve ark., 1996) farklı meteorolojik faktörlerin (rüzgar hızı, nispi nem ve 

sıcaklık) hava kaynaklı fungusların konsantrasyonlarını ve tiplerini etkilediği 

belirtilmektedir.   

 Bu araştırma sonucunda; Adana’da hakim fungus genusunun Alternaria değil 

Cladosporium olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat Pediatrik Alerji Kliniğine başvuran 

çocuklarda deri testi sonuçları Alternaria’nın daha alerjen olduğunu göstermektedir. 

Alternaria türlerinin spor sayıları Clodasporium türlerininkinden daha düşüktür. 

Buna karşılık Alternaria türlerinin spor hacimleri daha büyüktür. Alerjik hatalıklara 

yol açan allerjenin (spor türünün) biokütlesinin büyüklüğünün etkin olduğu 

belirtilmektedir (Takahashi, 1997; Dixit ve ark., 2000; Şen ve Asan, 2001). 

-Çalışmamızdan elde edilen verilere göre; ev dışı (outdoor) ve ev içi (indoor) 

mantar konsantrasyonu ve tip dağılımı ileri düzeyde korelasyon göstermiştir.  

-Ayrıca Adana merkezde Burkard tipi hava izleme ekipmanı ile mantar 

sporları toplanarak aylık konsantrasyon ve tip belirlemesine yönelik araştırma 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde gerçekleştirilmiş ve bizim bulgularımızda 

olduğu gibi Cladosporium dominant genus olarak saptanmıştır. 

-Adana’da neden alerjik hastalıkların prevalansı ilkbahar-yaz-sonbahar 

aylarında yüksek? sorusu yanıt bulmuştur. Sonuçlara göre mantar ilişkili astım 

ve/veya rinit skorlarının ev içi ve ev dışı mantar konsantrasyonları ile yüksek 

düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür.  
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Adana’da yıl boyunca atmosferde çeşitli funguslar farklı konsantryonlarda 

bulunmakta ancak; ilkbahar-yaz-sonbahar aylarında önemli düzeyde yükselişler 

görülmektedir. Bunun sebepleri aşağıdaki şekilde açıklanabilir; 

Coğrafik özelikler: Akdeniz kıyı şeridinde uzanan Adana, Kuzeyinde Toros 

dağları ve Seyhan Barajı ile çevrelenmiş bir ova olup tipik Akdeniz iklimi hakimdir.  

Yoğun tarımsal faaliyetler: Yaz mevsiminde; pamuk, mısır, soya, yer fıstığı 

yaygın olarak ekimi yapılan ürünlerdir.  

Nemin yüksek olması: Söz konusu tarımı yapılan ürünlerin sulama 

gereksinimi oldukça yüksektir (5-6 kez). Yine narenciye (turunçgiller) bahçeleri yaz 

aylarında sulama gerektirmektedir. Sulama ihtiyacı yüksek olan tarım ürünleri doğal 

olarak atmosferik nem oranını yükseltmektedir. Seyhan barajı ve Seyhan nehri, şehir 

yerleşim alanlarında yer almaktadır. Bunun yanında şehir içinde pek çok alanda 

büyük sulama kanalları bulunmaktadır. 

Organik materyal zenginliği: Yılda en az 2 bazen 3 farklı ürünün tarımı 

yapılan Adana’da, Mayıs-Haziran döneminde buğday, Eylül-ekim aylarında pamuk, 

mısır, soya, yerfıstığı hasatı yapılmaktadır. Hasat sonrası bitki atıkları tarım 

alanlarında kalmakta, funguslar için önemli besin kaynağı oluşturmaktadır. Ayrıca 

yerleşim alanı zengin bir floraya sahip olup yıl boyunca organik materyal 

zenginliğine sahiptir.  

Özellikle Cladosporium başta olmak üzere; Aspergillus, Penicillium, 

Alternaria ve diğerlerinin ihtiyaç duyduğu nem, ısı, besin kaynağı (organik 

materyal)  mevcut olduğundan fungus konsantrasyonu artışı kaçınılmaz bir sonuçtur.  

Bu araştırma sonucunda mantar ilişkili alerji problemi olan çocuklara öneri 

olarak;  

-Ev içi ortamlarda duvardan duvara halı kaplama, evde hayvan besleme, 

sebze ve meyvelerin açıkta uzun süre saklanması, gıdaların buzdolabında uzun süre 

bekletilmemesi önerilir (buzdolabında gıdaların bozulmasına neden olan Rhizopus 

önem arzeden fungustur). Turunçgiller Penicillium türleri için önemli besin 

kaynağını oluşturmaktadır.  

-Banyo, tuvalet gibi sürekli nemli ortamların sık sık havalandırılması, günlük 

temizliğinin etkin bir dezenfektan olan hipoklorid ile yapılması önerilmektedir. 
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Mutfak düzenli ve etkin bir fan sistemi/vakum ile havalandırılmalı, mümkünse ev içi 

düzenli olarak havalandırılmalıdır. Ev duvarlarının, silikon içermeyen havalanmayı 

kolaylaştıran boyalarla boyanması faydalı olacaktır. 
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