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• Keratinli doku örnekleri
• Solunum yolu örnekleri
• Eksüda/Püy
• İdrar
• Steril vücut sıvıları(BOS, plevra, perikard)
• Kan
• Mukoza
• Doku
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DOĞRU
MİKOLOJİK TANI
• Örnekler,

– enfeksiyonu
oluşturabilecek en
olası mantar/tanı
düşünülerek alınmalı

– aktif enfeksiyon
bölgesinden alınmalı

– aseptik koşullarda
alınmalı

• Örnekler,
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olası mantar/tanı
düşünülerek alınmalı

– aktif enfeksiyon
bölgesinden alınmalı

– aseptik koşullarda
alınmalı



– yeterli miktarlarda
alınmalı

– uygun bir yöntemle
alınmalı

– yeterli miktarlarda
alınmalı

– uygun bir yöntemle
alınmalı



– Mantarın canlılığı aşırı
sıcak ve soğuktan
etkilenir.

• Taşıma ve saklama
işleminin oda ısısında
ve 2 saat içinde
yapılması önerilir

• Gecikme olması
durumunda bakteri
kontaminasyonu
olasılığı fazla olan
örnekler 4ºC de bir süre
tutulabilir.

• SSS örnekleri 30ºC’de
tutulmalı (E. floccosum,
H. capsulatum, B.
dermatitidis, C.
neoformans soğuğa
dayanıksız)
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• Örnekler laboratuvara
gönderilirken
– Hastaya ait bilgiler

• Klinik tanı
• Özel kültür isteği
• Hasta öyküsü
• Kullanılan antifungal varsa
• Özellikle tehlikeli mantar içerdiği

düşünülen örnekler belirtilmeli
– Deri, balgam gibi steril olmayan

yerlerden alınan örneklerin
sonuçlarının yorumlanmasında
yararlıdır

– Laboratuvar çalışanlarının
uyanık davranmalarına yardımcı
olur (C. immitis, H. capsulatum
gibi potansiyel tehlikeli
patojenlere karşı)
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Direkt inceleme

Klinik örneklerin direkt
incelenmesi

– Bazen kültürden daha
değerli.

– Zaman kazandırıcı, kolay,en
hızlı, en ekonomik

• BOS’un çini mürekkebi
preparatında kapsüllü maya
görülmesi;

• kistlerin görülmesi (P.
jirovecii);

• hücre içi mayaların
görülmesi (H. capsulatum);

• sferül saptanması (C.
İmmitis)
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BAL. P. jirovecii. Giemsa. Trofozoit ve kist



Direkt inceleme

– KOH (%10-25)
– Çini mürekkebi
– Kalkoflor beyazı
– Laktofenol pamuk mavisi
– Giemsa
– PAS
– Gram boyası
– Metilen mavisi
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Kültür
• Klinik örneklerin

kültürleri yapılmadan
önce mantarın
üreme olasılığını
artırmak için bazı ön
işlemlerden
geçirilmesi
gerekebilmektedir
– Santrifüjleme
– Lizis santrifugasyon
– Doku örneklerinin

parçalanması
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Besiyerleri
• İlk izolasyon amacı ile

kullanılacak besiyerleri
– Steril olmayan bölgelerden

alınan örneklerde bakteri
üremesini engellemelidir
Antibiyotikli SDA, BHI,
Sabhi agar, Inhibitory mold
agar

• B.y.’ne katılan
antibiyotikler 
Kloramfenikol(<16g/ml),
Gentamisin (5-100 g/ml),
Penisilin (20 U/ml),
Streptomisin(40 g/ml),
Siprofloksasin (5 g/ml)

• Kloramfenikol+Gentamisin
• Penisilin+Streptomisin
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• sikloheksimit (ökaryotik
protein sentez inhibitörü)
b.y.’ne (0.5 g/ml)
oranında katılır. Saprofit
mantarları inhibe eder. C.
neoformans, Trichosporon
asahii,bazı
Fusarium/Candida/Aspergi
llus türleri,
zigomiçeteslerin çoğunun
da üremesini engeller.

• sikloheksimit SDA
b.y.’ne, SDA’nın %2
dekstroz içeren nötr pH’lı
Emmons
modifikasyonuna ya da
Sabhi agara
kloramfenikol ile birlikte
katılır.

• İzolasyon için
kullandığımız b.y.nin en
az birisi sikloheksimit
içermelidir
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KOH + Metilen mavisi

Kane formülü = Gliserol + Tween 80 + Fenol + Metilen mavisi

KOH + mürekkep







• Kateterin 5 cm’lik
distal ucu birkaç
damla steril FTS
içeren tüpe alınır

• OI15 dk., 4ºC24
saat bekletilebilir



• Agar plak besiyerine
yuvarlanarak ekilir

• 15 koloniden fazla
üreme anlamlıdır (Maki
ve. ark.’nın
semikantitatif yöntemi)

• Kateter kültürü eş
zamanlı kan kültürü
ile yapılmalıdır

• Agar plak besiyerine
yuvarlanarak ekilir

• 15 koloniden fazla
üreme anlamlıdır (Maki
ve. ark.’nın
semikantitatif yöntemi)

• Kateter kültürü eş
zamanlı kan kültürü
ile yapılmalıdır



– SDA
– Sabhi agar-

koyun kanlı
– BHI agar-koyun

kanlı
(Yüzeylerine

zeytinyağı
sürülmüş)

– Leeming-Notman (tam
süt içeren)

– Dixon agar
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Lezyonların aktif sınırlarından kazıntı
Steril bistüri

Alkol (%70) ile dezenfeksiyon

Steril bistüri



KOH + mavi-siyah mürekkep





Alkol (%70) ile dezenfeksiyon(gazlı bez ile)

Tırnak altındaki birikinti kazınır



Tırnaklar küçük parçalar halinde kesilebilir.





KOH + Calcofluor





•Örnekler kuru bir kap içine /bir zarfa alınır

Saçlar steril cımbızla alınır





Dermatofit izolasyonu

– SDA Antibiyotik ya da
sikloheksimit   içermeyen

– Kloramfenikol+sikloheksimit içeren
SDA (ticariMycobiotic/Mycosel)
agar kullanılabilir

– 25-30ºC (32 ºC), 4 hafta

– Dermatofit Test Medium
(Kloramfenikol+Gentamisin+
sikloheksimit)

– Dermatofit identifikasyon
Medium (bromkrezol
moru+penisilin+streptomisin
+sikloheksimit)

Besiyerine direkt ekim
Besiyerine gömerek ekim

– SDA Antibiyotik ya da
sikloheksimit   içermeyen

– Kloramfenikol+sikloheksimit içeren
SDA (ticariMycobiotic/Mycosel)
agar kullanılabilir

– 25-30ºC (32 ºC), 4 hafta

Epidermophyton floccosum + PDA





Apse, açık yara, ülser, eksuda, irin,
biyopsi örneği, akıntılı sinüsler

• Apse steril
enjektörle aspirasyon

• Açık yara
aspirasyon ya da
eküvyonla derin
sürüntü alınır
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aspirasyon ya da
eküvyonla derin
sürüntü alınır



• Direkt mikroskobinin değeri 

Giemsa boyası



• Kültür
– (SDA Kloramfenikol +

Sikloheksimit 26ºC)
Küf

– BHİ kanlı agar 37ºC
maya dönüşümü





• tanecik ve granül
yapıları aranır
nodülden, sinüs
akıntısndan
aspirasyonla ya da
cerrahi olarak alınır

• tanecik ve granül
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nodülden, sinüs
akıntısndan
aspirasyonla ya da
cerrahi olarak alınır



• KOH preparatı

•iki lam arasında ezilerek mikroskopta incelenir; hif yapısı aranır





• Materyaldeki granüllerin
bir kısmı steril distile
su/antibiyotikli FTS ile
yıkanır
 steril koşullarda ezilir
antibiyotikli
sikloheksimit içeren ve
sikloheksimit içermeyen
SDA’ya ekilir

• Granül içermeyen sıvılar,
eksuda ve irin
örneklerinin ekimleri
direkt olarak izolasyon
b.y. ekilir
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Histoplazmoz

• İncelenecek örnekler
– Kemik iliği
– Balgam
– İdrar
– Kan
– Deri lezyonu-kazıntı
– Deri ve lenf nodu-

biyopsi
– Plevral sıvı
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• Kemik iliği kültürü
– En az 0.5 ml
– Hasta başında ekim

(heparinize Kİ)
Kloramfenikol içeren yeast
extract-phosphate /
zenginleştirilmiş bazı b.y.(%5-
10 koyun kanlı, antibiyotikli,
BHİ) (H. capsulatum)

– Lizis santrifügasyon
yöntemi(Isolator)
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Saponin içeren tüp





Alt solunum yolu
• Balgam hasta dişlerini

fırçalayıp ağzını
çalkaladıktan sonra
sabahın ilk balgamı

• Yayma ve kültür için
kanlı, irinli, kazeöz
alanlar seçilir

• Yapışkanlığı azaltmak için
toz N-asetil-l-sistein –
NaOH kullanılmaz-(birçok
mantar üzerine baskılayıcı
etkisi var)

• BAL, fırça, yıkama sıvısı,
aspirat steril kaplara
alınmalı

• Kanlı-mukuslu-irinli
alanlardan sikloheksimitli
ve sikloheksimitsiz
antibiyotikli b.y.ekim

• Santrifüjetkenin
izolasyon şansını ;
kolonize maya ve
kontaminan bakteri sayısı
da 
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H. capsulatum. Sabhi agar(kloramfenikol + sikloheksimit).

8 hafta 3 hafta



BAL. Giemsa. Histoplasma capsulatum.

Journal de Mycologie Médicale / Journal of Medical Mycology Volume 22, Issue 2, June 2012,
Pages 189–191Fatal histoplasmosis in a non-HIV patient in French Guiana





• Kristalleşmeyi ve bakteri
üremesini  için idrar en
kısa sürede işleme
alınmalı

• 10-50 ml
• Sabah ilk idrarı
• Orta akım idrarı
• Santrifüj çökeltiden

sikloheksimitli ve
sikloheksimitsiz
antibiyotikli b.y.ekim (H.
capsulatum, C.
neoformans, B.
dermatitidis, C. immitis)
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İdrar sedimentinde Histoplasma capsulatum (modifiye Giemsa boyası)





Kan kültürü
• Kan/Besiyeri oranı 5:1

olmalı
• kan kültürü şişeleri

kullanılırsa İki fazlı
yeğlenmeli (Septi-
Check)

• Otomatik kan
kültürü sistemleri
(Bactec, Trek-ESP,
BacT-Alert sistemleri)
- Candida türlerinin
çoğu, C. neoformans)

• Lizis santrifügasyon
yöntemi (Isolator) -
(özellikle H.
capsulatum ve öteki
dimorfikler, C.
neoformans,
filamentöz mantarlar)
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• Lizis santrifügasyon
yöntemi + BACTEC
MYCO/F Lytic= seçici
mantar kan kültürü

• Isolator ile elde edilen
sediment
sikloheksimit
içermeyen
– zenginleştirilmiş

besiyerlerine
– çikolata agara
– İnhibitör Mold Agara

ekilmeli
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sediment
sikloheksimit
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ekilmeli
SDA(Kloramfenikol ve gentamisin
içeren) 26ºC ve 35ºC.
Beyin kalp infüzyon agar (BHIA) % 5
koyun kanı 35ºC. 4 hafta boyunca.



iğne aspirasyonu. Lenf nodu. Histoplasma capsulatum, Wright boyası.



Perianal doku GMS boyası ile histoplasma maya hücreleri



Doku
• Biyopsi örneği steril FTS

bulunan bir steril kap
içine konur

• Doku örneklerinin çoğu
kültürden önce
(özellikle H.
capsulatum
düşünülüyorsa)

• Ezilerek
• Homojenize edilerek
• Dilimlenerek bir işlemden

geçirilmelidir

• Zigomiçetes varlığı
araştırılıyorsa  doku
öğütülmez. İnce dilimler
şeklinde doğranmalıdır.

• Hem Antibiyotikli hem de
sikloheksimitli
zenginleştirilmiş b.y.’ne
ekim
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bulunan bir steril kap
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• Histoplazmoz ağız içi lezyonlarından
alınan örnekler direk b.y. ekilir
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Kloramfenikol içeren yeast extract-
phosphate / zenginleştirilmiş bazı
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• Plevra sıvısı
Santrifüj Sediment

• % 10 KOH +
mürekkep/kalkoflor
beyazı

• Plevra sıvısı
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• % 10 KOH +
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Steril vücut sıvıları
Plevra/Perikart/periton/eklem

• 2 ml.’den az ise
direkt b.y.’ne ekilebilir
Ya da membran
filtreden süzüldükten
sonra filtrenin partikül
tutan yüzü b.y.’ne
konur, filtrenin yeri
değiştirilerek üreme
kontrolü yapılır

• 2 ml.’den fazla ise 10
dk. 2000 devirde
santrifüj edilir. Çökeltinin
1-2 ml.’si ekilir

• 10 ml’den fazla ise
kan kültür şişesi mayalar
için kullanılabilir

• Ekim hemen
yapılamıyorsa
buzdolabında tutulabilir
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H. capsulatum. SDA . 24ºC. Kanlı agar 37 ºC





• Deri kazıntısı
• Tırnak kazıntısı
• Mukoza sürüntü

örnekleri

• Kan
• BOS
• Balgam/BAL
• İdrar
• Eksüdalar
• Doku biyopsileri
• Damar içi kateter

uçları

• Deri kazıntısı
• Tırnak kazıntısı
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örnekleri

• Kan
• BOS
• Balgam/BAL
• İdrar
• Eksüdalar
• Doku biyopsileri
• Damar içi kateter

uçları





Tırnak kazıntı. KOH + parker mürekkep. Tomurcuklu maya hücreleri, yalancı hifler



• Vajinal kandidoz
klinik yakınmalar ve
sürüntü örneğinin
direkt mikroskobisi ile
tanı konur

• Tedaviye yanıt
vermeyen - dirençli
vajinal kandidoz
olgularında-kültür
yararlı olabilir

• Vajinal kandidoz
klinik yakınmalar ve
sürüntü örneğinin
direkt mikroskobisi ile
tanı konur

• Tedaviye yanıt
vermeyen - dirençli
vajinal kandidoz
olgularında-kültür
yararlı olabilir

Vajinal sürüntü. Gram boya.



• İdrardaki maya sayısı
 hastanın klinik
tablosu (birkaç orta
akım – idrarda maya
üretilmesi ve
kandidürinin sürmesi)

• Kantitatif ekim
santrifüjlenmemiş
idrar, kalibreli öze

İdrar. Metilen mavisi

• İdrardaki maya sayısı
 hastanın klinik
tablosu (birkaç orta
akım – idrarda maya
üretilmesi ve
kandidürinin sürmesi)

• Kantitatif ekim
santrifüjlenmemiş
idrar, kalibreli öze

• Kristalleşmeyi ve bakteri
üremesini  için idrar en kısa
sürede işleme alınmalı

• 10-50 ml
• Sabah ilk idrarı
• Orta akım idrarı



Steril vida kapaklı tüplere
alınmalı
2 ml.’den az ise direkt
b.y.’ne ekilebilir
2 ml.’den fazla ise 10 dk.
2000 devirde santrifüj edilir.
Çökeltinin 1-2 ml.’si ekilir
Ekim hemen yapılamıyorsa
BOS oda sıcaklığında
bekletilmeli; buzdolabına
kesinlikle konulmamalıdır

BOS + Gram boya.

Steril vida kapaklı tüplere
alınmalı
2 ml.’den az ise direkt
b.y.’ne ekilebilir
2 ml.’den fazla ise 10 dk.
2000 devirde santrifüj edilir.
Çökeltinin 1-2 ml.’si ekilir
Ekim hemen yapılamıyorsa
BOS oda sıcaklığında
bekletilmeli; buzdolabına
kesinlikle konulmamalıdır

SDA (kloramfenikol + gentamisin)
inkübasyon (hem 26ºC hem de 35ºC’de)
BHIA + %5 koyun kanlı, 35ºC’de





Candida albicans → green
Candida tropicalis → metallic blue
Candida krusei → pink, fuzzy
Other species → white to mauve

Candida albicans → green
Candida tropicalis → metallic blue
Candida krusei → pink, fuzzy
Other species → white to mauve









• Deri
• Kan
• BOS
• Balgam/BAL
• İdrar
• Doku biyopsileri

• Deri
• Kan
• BOS
• Balgam/BAL
• İdrar
• Doku biyopsileri



• Çini mürekkebi-BOS



BALWright boyası
Gram boyası.Santrifüje BOS

BalgamWright boyası Akciğer. GMS boyası



Böbrek biyopsi. Müsicarmin boyası.
Human Immunodeficiency Virus Nephropathy and Intraglomerular Cryptococcus Neoformans

Andrea Veatch, M.D., and Steven H. Dikman, M.D.
N Engl J Med 1998; 339:887September 24, 1998DOI: 10.1056/NEJM199809243391305

Share:



Sabhi agar. 37°C

•SDA (kloramfenikol + gentamisin)
inkübasyon (35ºC)





• Balgam/BAL
• Paranazal sinüsler
• Deri
• Kan
• BOS
• İdrar
• Doku biyopsileri

• Balgam/BAL
• Paranazal sinüsler
• Deri
• Kan
• BOS
• İdrar
• Doku biyopsileri



Balgam. PAS

Balgam GMS



BAL



İdrar. H&E Kornea kazıntısı. Gram.









• Direkt mikroskobi
– Kazıntı, balgam, eksudalar KOH + mürekkep ya da kalkoflor beyazı

ile boyama
– Doku kesitleri HE ve GMS ile boyanır



• KOH + calcoflor beyazı

PAS

KOH + calcoflor beyazı



(A) Deri zigomikozu
(B) KOH preparatı
(C) Rhizopus
arrhizus (SDA
besiyerinde)

(D) Rhizopus (LPCB)

International Journal of Infectious DiseasesVolume 13, Issue 6, November 2009, Pages e508–e510 Nosocomial cutaneous zygomycosis in a
patient with diabetic ketoacidosis Jaya Garg , S. Sujatha, Atul Garg, S.C. Parija
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