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Mikromantarlar gerçekte, primer patojen olarak kabul edilen az sayıda mantar dışında, 

fırsatçı patojenlerdir. Bununla birlikte doğada bulunan, 37°C’de üreme yeteneği gösterebilen 

herhangi bir mantarın hastalık etkeni olabileceği kabul edilmektedir. Mantarların insanda 

oluşturduğu hastalık yelpazesi, basit kozmetik infeksiyondan – ölümcül hastalığa kadar 

değişmektedir. Bir mantar infeksiyonunun gelişmesi, mantarın konak organizmaya giriş 

yoluna, giren mantar miktarı ve virülansına ve konağın immün durumuna bağlıdır. Mantarlar 

insanlarda ya alerjiye neden olarak, ya toksik maddeler oluşturarak ya da kendileri direkt olarak 

hastalık oluşturmaktadırlar. Mantarların insan organizmasına girişi genellikle;  direkt temas, 

solunum ve travma yolu ile olmaktadır. Ancak, insanlarda mantar hastalıkları klinik olarak 

tutulan bölgeye/dokuya göre; yüzeyel, kutanöz, subkutanöz ve sistemik veya derin (primer veya 

fırsatçı) mantar infeksiyonları olmak üzere dört grupta sınıflandırılmaktadır.   İnsana direkt 

temasla bulaşan mantarlardan Malassezia türleri, Trichosporon beigelii,  Piedraia hortae deri 

ve kılların en dış katmanlarında sınırlı kalarak yüzeysel infeksiyon oluştururken, dermatofit 

türleri epidermisin stratum corneum katmanını işgal ederek kutanöz infeksiyona neden olurlar. 

Doğada, toprakta, çürüyen bitkilerde bulunan Sporothrix schenckii, Cladophialophora 

(Cladosporium) carrionii, Scedosporium apiospermium; Phialophora Fonsecaea,  Exophiala, 

Madurella türleri ve daha birçok mantar çoğunlukla travma yolu ile deriden geçerek ve 

dermisin daha derin katmanlarına ulaşarak subkütan infeksiyona neden olurlar.  Buna karşın 

yine travma yolu ile deriye giren Phaeoannellomyces werneckii, derinin sadece en üst 

katmanında sınırlı kalarak Tinea nigra denilen yüzeyel infeksiyona neden olur. Solunum 

yolundan alındıklarında immün düşkün kişilerde sistemik infeksiyon oluşturan Fusarium, 

Aspergillus, Acremonium ve birçok diğer küf mantarı travma ile göze inoküle olduklarında 

keratit, endoftalmit gibi körlüğe, hatta göz kaybına neden olabilen infeksiyona neden olurlar. 

Solunum yollu ile organizmaya giren primer patojenler olarak tanımlanan Coccidioides immitis,  

Histoplasma capsulatum,  Blastomyces dermatidis, Paracoccidioides brasiliensis gibi dimorfik 

mantarlar,  immün sağlam bireylerde;  Organizmaya yine solunumla giren Cryptococcus 

neoformans,  Aspergillus türleri ve zygomycetes (mucorales) takımındaki pek çok mantar ise 

immün sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı sistemik infeksiyon oluştururlar.  

Anahtar Kelimeler: Bulaşma yolları 
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