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Denizli Halk Kütüphanelerinde Cryptococcus neoformans Varlığının Araştırılması 
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Cryptococcus cinsi mayalar duyarlı konakta hayatı tehdit eden enfeksiyonlara neden 

olabilmektedir. İnsan ve hayvan kriptokokkozunda sıklıkla Cryptococcus neoformans etkendir.  

Konağa bulaşma sıklıkla kolonize olduğu çevresel ortamdan olmaktadır. Popülasyonda yapılan 

serolojik taramalarda antikor varlığının saptanması çevresel ortamdan maya ile maruziyetin 

sürekli olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle C. neoformans’ın kolonizasyon için risk 

oluşturduğu bilinen farklı ortamlarda taramalarının yapılarak muhtemel enfeksiyon 

kaynaklarının belirlenmesi epidemiyolojik araştırmalar için önemlidir. C. neoformans’ın lignin 

içeren yapılar üzerinde kolaylıkla kolonize olması, mikroiklim yapısı stabil olan kütüphane 

ortamlarında kolonizasyonuna imkan sağlamaktadır. Sunulan araştırmada Denizli merkez ve 

bazı ilçelerinde bulunan halk kütüphanelerindeki kitaplardan sürüntü/toz örneklerinde 

C.neoformans varlığı taranmıştır. 

Araştırmaya Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden izni alınan merkez ve bazı 

ilçe halk kütüphaneleri alınmıştır. Araştırma amacı ile %0.4 kloramfenikol içeren serum 

fizyolojik içine steril eküvyon ile alınan 195 (91 merkez, 30 Acıpayam, 25 Sarayköy, 25 

Buldan, 24 Tavas) kitap/toz örneği aynı gün içinde laboratuvara ulaştırıldı. Örnekler vorteksle 

çalkalandıktan sonra %0.1 bifenil içeren Staib agar besiyerine ekildi. Ekimler 28°C’de 3 hafta 

süre ile nemli etüvde günlük takip edildi. Staib agar besiyerinde S koloni morfolojisinde, 

kahverengi pigmentli koloni varlığı araştırıldı. Şüpheli koloniler morfolojik yöntemler ile 

incelendi. 

Araştırmaya alınan 195 örnekte C.neoformans izolasyonu yapılamadı. İnhibitör olarak 

kullanılan kimyasalların varlığına rağmen yoğun filamentöz küf oluşumu örneklerin 

değerlendirilmesini zorlaştırdı. 

Bu çalışmada, Denizli bölgesinde yapılan taramalarda çevresel ortamda varlığı 

gösterilen C.neoformans, risk ortamı olarak literatürde belirtilen kütüphane ortamlarında 

kültüre edilememiştir. Sunulan araştırmada izolasyonun yapılamamış olması araştırma 
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bölgesinde kütüphane koşullarının uygun olmayabileceğini, mayanın yoğunluğunun düşük 

olması ve teknik sorunlar nedeni ile olabilir. İnsan sağlığı için risk oluşturan ortamlarda 

C.neoformans gibi patojen mantarların taranması oluşabilecek enfeksiyonlar için 

epidemiyolojik veri sağlayacaktır. Çevresel ortamlarda risk oluşturan mantarlar periyodik 

olarak uygun yöntemler ile taranmalıdır. 
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