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ÖZET

Rekreasyon atölyeleri, arkeolojik buluntuların orijinal hallerine dönüştürülme çalışmalarının yapıldığı,
nem oranının yüksek olduğu kapalı alanlardır. Arkeoloji çalışanlarının el ve tırnakları, bu örneklerdeki ke-
ratinofilik mantarlar ile doğrudan temas halindedir. Sunulan çalışmada, Laodikeia antik şehri rekreasyon
atölyesindeki arkeolojik bulgularda keratinofilik mantarların varlığı ve dağılımının araştırılması amaçlan-
mıştır. Çalışmamızda, Pamukkale’de Laodikeia antik kenti 2006 yılı buluntu örneklerinin değerlendirildi-
ği rekreasyon atölyesindeki buluntuların çalışıldığı yerlerden, 18 adet farklı örnek alınmış ve örneklerde
keratinofilik mantarların varlığı saç tuzağı yöntemi ile araştırılmıştır. İzolatların tanımlanması konvansiyo-
nel mikolojik yöntemlerle yapılmıştır. Örneklerin %38.9 (7/18)’undan keratinofilik mantarlar izole edilmiş
ve bu suşlar; Chrysosporium spp. (%22.2) (ikisi C. keratinophilum), Aphanoascus spp. (%5.5), Auxarthron
spp. (%5.5) ve Trichophyton rubrum (%5.5) olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, rutin mikoloji kültürle-
rinde üreyen siklohekzimide dirençli keratinofilik mantarların tanımlanmasında, hastanın iş ve yaşam ko-
şullarının sorgulanmasının tanıya yardımcı olacağı ve arkeoloji çalışanlarının çevresel keratinofilik mantar-
lara bağlı hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi gerektiği düşüncesine varılmıştır.
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ABSTRACT

Recreation ateliers in which archeological remnants are operated to be restorated to their original
forms, are closed places with high humidity rates. The hands and the nails of archeology workers con-
tact directly with the keratinophilic fungi during recreation facilities. The aim of this study was to inves-
tigate the presence and distribution of keratinophilic fungi in Laodikeia antique city’s recreation atelier
(Pamukkale region; Aegean part of Turkey). A total of 18 archeological remnant samples were collected
from Laodikeia recreation atelier during the digging period of 2006. The samples were screened for the
prevalence of keratinophilic fungi by hair baiting technique and the isolates were identified by conven-
tional mycological methods. Of the samples 38.9% (7/18) were found positive and the distribution of
keratinophilic fungi were as follows; Chrysosporium spp. (22.2%) (two of them were C. keratinophilum),
Aphanoascus spp. (11.1%), Auxarthron spp. (5.5%) and Trichophyton rubrum (5.5%). It was concluded
that the patient histories including living and working conditions, may be helpful to identify the kerati-
nophilic fungi growing on cycloheximide containing mycologic media and archeology workers should
be informed for the diseases caused by environmental keratinophilic fungi. 
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GİRİŞ

Doğada yaygın olarak bulunan keratinofilik mantarlar için, özellikle organik atıklar ile
zenginleşmiş toprak en uygun kolonizasyon ve çoğalma ortamıdır1,2. Bölgesel olarak ke-
ratinofilik mantarların kolonizasyon alanlarının ve tür çeşitliliğinin artması, insanlar için
risk ve çevresel organik kirliliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir3-5. Meslek olarak
toprak ile yakın temas halinde bulunan kişiler çevresel patojen mantarlara doğrudan ma-
ruz kalmaktadır. 

Arkeolojik rekreasyon atölyeleri genellikle arkeolojik kazı bölgesinde, kapalı ortamlar-
da ve yaz-sonbahar mevsimlerinde aktif olarak kullanılan gün ışığının dış ortamdan da-
ha az, nem oranının daha çok olduğu kapalı mekanlardır. Rekreasyon atölyesinde, bu-
luntuların topraktan çıkarılması, su ile temizlenmesi, sınıflandırılması, depolanması ve
orijinal haline uygun duruma getirilme çalışmaları yoğun insan-toprak ilişkisine yol aç-
maktadır6. Çevresel mantarlara yoğun olarak maruz kalan bölge, farklı keratin yapıları-
nın bulunduğu el ve tırnaklardır.

Sunulan çalışmanın amacı, Laodikeia antik şehri rekreasyon atölyesindeki arkeolojik
bulgularda keratinofilik mantarların varlığını ve dağılımını araştırmaktadır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Laodikeia kazıları, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölü-
mü tarafından sürdürülmektedir. Kazılar sırasında ortaya çıkartılan parçalar, orijinale en
yakın halinde birleştirilebilmesi ve onarılması (rekreasyon) için depo olarak da kullanılan
atölyeye getirilmektedir. Atölye, kazı alanı içinde hava akımlarına açık kapalı bir ortam-
dır. Yapıda, çevrede yaşayan kuş ve sürüngenlerin girebileceği yerler bulunmaktadır. 

Çalışmamızda, kazı başkanlığının izni ile Laodikeia antik kenti 2006 yılı kazı çalışma-
ları sırasında rekreasyon atölyesinden örnekler toplandı. Rekreasyon çalışmalarının ya-
pıldığı 18 farklı buluntunun el ile çalışılan yerlerinden (toprak ve mermerden yapılmış
buluntuların kenarı, buluntunun üzerinde çalışıldığı kum alan, iskelet ve kafatası yapıla-
rı, depoda sınıflanan kutulardaki döküntüler vb.) steril kaplara 20-25 g örnek alındı. Ay-
nı gün içinde oda ısısında laboratuvara ulaştırılan örnekler Vanbreuseghem’in7 saç tu-
zağı yöntemi ile çalışıldı. Bu yöntemde, steril petri kutusu yarıya kadar alınan örnekle-
rin yayılması ile dolduruldu. Örneğin üzeri çoğunluğunu örtecek kadar steril saç parça-
ları ile kaplandı. Petri plağının kalan kısmına örneklerin üst seviyesine kadar %1 kloram-
fenikol içeren steril serum fizyolojik ilave edildi. Petri plakları oda ısısında bir ay inkübas-
yona bırakıldı. Süre içinde sıvıda eksilme saptanması durumunda ilave yapılarak kuru-
maya izin verilmedi. Süre sonunda, göz ile üremenin görüldüğü yerlerden %0.4 siklo-
hekzimid içeren Sabouraud dekstroz agar besiyerine ekim yapıldı. Oda ısısında bir ay
süre ile inkübe edilen kültürlerde üreyen mantarlar tanımlandı. Tanımlama işleminde
yeterli sporulasyon göstermeyen suşlar seri pasajlar halinde patatesli dekstroz agar ve
yulaf unu agar besiyerine ekildi. Besiyerlerinde üreyen kolonilerden her hafta laktofenol
pamuk mavisi ve selofan bant yöntemi ile preparatlar hazırlandı. Makroskobik tanıda
koloni büyüklüğü, yüzey dokusu, pigment oluşumu ve ters yüzey pigmenti özellikleri
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kullanıldı. Mikroskobik tanıda mikrokonidya yapısı, hifal özellikler ve içeriği zayıf besi-
yerlerinde oluşan peridium tipi değerlendirildi7-9. Chrysosporium olarak tanımlanan suş-
lar için kıl delme testi kullanıldı7.

BULGULAR

Laodikeia antik kenti buluntularından alınan 18 farklı örneğin 7 (%38.9)’sinde kerati-
nofilik mantar üremesi saptanmıştır. Örneklerin 4 (%22.2)’ünden Chrysosporium spp. (iki
suş C. keratinophilum, iki suş Chrysosporium spp.), 2 (%11.1)’sinden Aphanoascus spp.,
birinden (%5.5) Auxarthron spp. ve 1 (%5.5)’inden T. rubrum izole edilmiştir. 

TARTIŞMA

Doğal ortamda yaygın olarak bulunan keratinofilik mantarlar, uygun konak varlığında
insanda patojen olabilen düşük virülanslı mikroorganizmalardır1,2. Doğada keratinofilik
mantarların varlığı ve dağılımları ile ilgili olarak yabancı literatürde çok sayıda araştırma
bulunmaktadır10. Keratinofilik mantarlara hassas hasta gruplarının (örn. keratoderma)
varlığı, farklı yaş ve meslek grupları için risk ortamlarının araştırılması, insan ve hayvan
artıklarının neden olduğu çevresel kirliliğin denetimi, özellikle turizm potansiyeli olan
bölgelerde varlıklarının ve yoğunluklarının taranması, dericilik-tekstil sektöründe depola-
ma esnasında meydana getirdiği ekonomik kayıplar gibi nedenlerle son 30 yıl içinde ke-
ratinofilik mantarların çevresel kolonizasyonu ile ilgili çalışmalar artmıştır3-5,10-15. Kerati-
nofilik mantarların varlığı ve cins dağılımları, farklı iş sektörlerinde biyoindikatör olarak
da taranmaktadır16.

İnsanlarda keratinofilik mantarlar çoğunlukla el, ayak ve tırnak gibi dış etkenlere açık
bölgelerde hastalık etkeni olmaktadır. Meslek olarak toprak teması olan kişiler, çevresel
keratinofilik mantarlar ile doğrudan karşılaşmaktadır. Çoğunlukla travmalara karşı eldi-
ven, baret ve çizme gibi koruyucu önlemler alınmakla birlikte arkeolojik kazılarda rekre-
asyon bölümünde çalışan kişiler genellikle çalışmaları esnasında doğrudan toprak ile te-
mas etmektedir. Arkeolojik sahada çalışanlar için mantarlar (enfeksiyon etkeni veya aller-
jen olarak) ve vektörler ile bulaşan hastalıklar mesleki risk kabul edilen mikrobiyolojik et-
kenlerdir6. Sunulan çalışmada, rekreasyon atölyesinden alınan 18 çevresel örneğin 7
(%38.9)’sinden keratinofilik mantarlar izole edilmiştir. Üretilen mantarlar arasında bulu-
nan T. rubrum ülkemizde saç ve saçlı deri hariç hemen her anatomik bölgede en yaygın
tinea etkenidir17. Bölgemizde hastaneye başvuran dermatofitoz olgularında da en sık
üretilen tür T. rubrum’dur18. İzole edilen diğer cinsler ise (Chrysosporium, Aphanoascus ve
Auxarthron) genellikle doğal ortamda keratinin yıkımına yol açan kolonizan mantarlardır.
Ülkemizde henüz çevresel keratinofilik mantarların varlığı ve dağılımı hakkında yeterli ve-
ri bulunmamaktadır. Chrysosporium spp. doğada en yaygın bulunan keratinofilik mantar
türüdür. Hayvanlarda dermatofit dışı keratinize dokudan enfeksiyon etkeni olarak izole
edilebilmektedir. İnsanlarda enfeksiyon etkeni olabilirliği konusu henüz tartışmalıdır19,20.
Aphanoascus türleri de, tinea benzeri lezyonlar oluşturan yüzeyel mikoz etkenidir. Hay-
vanların barındığı ve tüyleri gibi keratinize dokunun yoğun karıştığı topraklardan izole
edilmektedir8,21. İnsanda patojen olarak bildirilmeyen Auxarthron türleri ise nadiren sü-
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rüngenlerde enfeksiyon etkenidir9. Çalışmamızda Aphanoascus ve Auxarthron türlerinin
saptanması, ılık ve nemli bir ortam olan rekreasyon atölyesinde, insan aktivitesinin az ol-
duğu zamanlarda hayvan ve sürüngenlerin bulunduğunun, dokularından dökülen kera-
tine bağlı yoğun kolonizasyon olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Keratin doku içeren klinik örnekler için kullanılan mikolojik besiyerleri, dermatofitlerin
izolasyonuna yönelik olarak genellikle siklohekzimid içermektedir. Siklohekzimide direnç-
li olması nedeniyle, etkenin araştırıldığı tinea olgularında dermatofit dışı keratinofilik
mantarlar izole edilebilir. Çoğu rutin mikoloji laboratuvarında üreyebilen bu keratinofilik
mantarların tanımlaması yapılmamaktadır. Bu durumlarda, ardışık örnek alınması ve ay-
nı tür mantarın tekrar izolasyonu durumunda hastanın mesleği, yaşam ve çevre koşulla-
rı sorgulanmalıdır. Ancak keratinofilik mantarların henüz yeterince tanınmaması, çoğun-
lukla çevresel kontaminant olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. 

Ülkemizin farklı özelliğe sahip coğrafyalarında, tinea hastalarının yoğunlaştığı bölge-
lerde ve jeofilik mantar bulaş riski taşıyan meslek grupları için çevresel keratinofilik man-
tarların taranmasının, ileriye yönelik çalışmaların planlanması ve koruyucu hekimlik açı-
sından veri sağlamasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.
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