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G‹R‹fi:
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün son verilerine göre 2004
y›l› içinde 9 milyon yeni tüberküloz olgusu saptanm›fl ve
tüm bu olgular›n yaklafl›k 2 milyonu kaybedilmifltir (1).
Böylesine önem teflkil eden bir sorunla mücadelede, DSÖ
2005 y›l› içinde yayma pozitif yeni olgular›n %70’ini saptamay› ve bu olgular›n %85’ini baflar›yla tedavi etmeyi hedefleri aras›na alm›flt›r (1,2). Tüberküloz (TB)’un tan› ve
tedavi takibi mikobakteriyoloji laboratuvar›na ba¤›ml› olsa da ço¤u ülkede laboratuvarlar alt yap›, donan›m ve tecrübeli personel aç›s›ndan zay›f kalmaktad›r. Oysa ulusal
tüberküloz kontrol program›n›n temel tafllar›ndan biri ve
do¤rudan gözetimli tedavi stratejisinin en önemli ana unsuru TB bakteriyolojisidir (2). Bu denli önemli bir yere sahip olan mikobakteriyoloji laboratuvar› ise belli standartlar do¤rultusunda yap›lanmal› ve hizmet vermelidir.
Belirli amaç ve hedefleri gerçeklefltirmek üzere kurulan
mikobakteriyoloji laboratuvarlar› üstlendikleri fonksiyon
ve kapasiteleri do¤rultusunda 3 farkl› düzeyde hizmet verirler. Bu laboratuvarlar›n bir ülkede nerelere, nas›l kurulaca¤› ulusal kontrol otoritesi ve konunun uzmanlar›ndan
oluflan bir kurul taraf›ndan tart›fl›l›p de¤erlendirilerek karar verilmeli ve çal›flmalar› izlenmelidir (4).
M‹KOBAKTER‹YOLOJ‹ LABORATUVARLARINDA
BEL‹RLENEN DÜZEYLER
Düzey 1 (perifer) laboratuvar: 100.000 nüfusa hizmet veren laboratuvarlard›r (dispanser ya da perifer laboratuvarlar›). Bu düzeyde bir laboratuvar›n görevleri (5,6):
1. Mikobakteri analizi için uygun örnek toplanmas›
2. Do¤rudan mikroskopik inceleme (yaymalar›n haz›rlan›p, Ehrlich- Ziehl- Nielsen (EZN) yöntemiyle boyanmas› ve incelenmesi)
3. Sonuçlar›n kaydedilmesi
4. Materyalin uygun biyogüvenlik önlemleri alt›nda kültür
ve ileri testler için bir üst laboratuvara gönderilmesi
5. Yeterlilik ve kalite kontrol program›na kat›l›m
Düzey 2 (orta) laboratuvar: 500.000- 1.000.000 nüfusa
hizmet veren laboratuvarlard›r. Bu düzeyde bir laboratuvarlar›n görevleri (4,5,6):
1. Düzey 1 laboratuvar görevleri yan›nda
2. Yo¤unlaflt›rma yöntemi ile mikroskopik inceleme yapma

3. Mikobakteri kültürü ve Mycobacterim tuberculosis
kompleks identifikasyonu
4. Primer ilaçlara yönelik duyarl›l›k tayini
5. Yeterlilik düzeyi belirleme
Düzey 2 laboratuvarlar›n görevleri 2 alt grupta incelenebilir (5): mikroskopik inceleme yaparak sa¤l›k birimlerine
teknik destek sa¤lama, düzey 1 laboratuvarlara yönetimsel
destek sa¤lama.
Sa¤l›k birimlerine yönelik teknik destek: Düzey 2 laboratuvarlar, bölgesel sa¤l›k birimleri taraf›ndan talep edildi¤i
oranda mikroskopik inceleme yapar; ancak günde 100
yaymadan daha fazla talep var ise EZN boyama yerine floresan boyama tercih edilebilir. Bu düzeyde bazen kültür
hizmeti de verilebilir. Kültür yapmadaki öncelikler flöyle
s›ralanabilir:
a. klinik ve radyolojik olarak pulmoner TB düflünülen ancak tekrarlanan yaymalar› negatif olgular›n tan›s›
b. idrar, plevral s›v›, beyin omurilik s›v›s› (BOS) ve püy
gibi ekstrapulmoner örnekler
c. baz› olgular›n tedavi izlemi (ekstrapulmoner TB, kronik pulmoner TB)
Düzey 1 laboratuvarlara yönetimsel destek sa¤lama:
Bu ba¤lamdaki belli bafll› etkinlikler flunlard›r:
a. ay›raçlar›n haz›rlanmas› ve perifer laboratuvarlara da¤›t›m
b. mikroskopik inceleme alan›nda e¤itim verme
c. perifer laboratuvarlarda çal›flan teknisyenlerin yayma
inceleme ve mikroskoplar› koruma yönünden denetimi
d. perifer laboratuvarlarda yap›lan mikroskopik incelemelerin kalite kontrolü
Düzey 3 (merkez) laboratuvar: Düzey 3 laboratuvarlar,
10.000.000 nüfusa hizmet verir. Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvar› (UTBRL) da asl›nda bir merkez laboratuvard›r. Birden fazla merkez laboratuvar› mevcut oldu¤u
zaman içlerinden birisi UTBRL olarak belirlenir. Bu düzeyde bir laboratuvar›n görevleri (5,6):
a. Düzey 1 ve 2 laboratuvar görevleri yan›nda
b. Mikobakteri tip tayini
c. Sekonder ilaç duyarl›l›k testlerini yapmak
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d. Di¤er mikobakterilerde tüm ilaçlar›n duyarl›l›k testlerini yapmak
e. Gözetim, e¤itim ve kalite kontrol program›na kat›l›m
ve yönetim
Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvar›: Bir ülkede ideal olarak 1 adet UTBRL bulunmal›d›r. Yöntem, test ve
analiz standartlar›n› koyma, de¤erlendirme, izleme, koordinasyondan sorumludur (4).
Amaç ve hedefleri (4,5,6):
a. Alt düzey laboratuvarlarda mikroskopi, kültür ve duyarl›l›k testlerinde yüksek düzeyde yeterlilik sa¤lamak
b. Personel e¤itimi ve kalite kontrol (ulusal laboratuvar
a¤›ndan gelen yaymalar›n incelenmesi) sa¤lamak
c. ‹laç direnç sürveyans›
d. Tüm ileri, h›zl›, epidemiyolojik ve moleküler teknikleri
referans düzeyde çal›flmak
Faaliyetleri
a. Amaca yönelik yöntem, teknik ve ifllemleri standardize ederek alt seviye laboratuvarlara sertifika vermek
b. Rehberler oluflturup, da¤›t›lmas›n› sa¤lamak (TB tan›s› için bakteriyolojik yöntemler, mikroskop ve di¤er cihazlar›n bak›m ve korunmas›, laboratuvar gözetim ve
kalite kontrolü vb.)
c. Yeni ve uygun yöntem önerilerinde bulunmak
d. Alt düzey laboratuvarlar›n gözetimi ve kalite kontrol
program›n› yönetmek ve faaliyetlerine yard›m etmek
e. Teknisyenler ve di¤er teknik elemanlar›n e¤itimini
sa¤lamak
f. Tan›s› zor olgular›n tan›s›n› do¤rulamak, mikobakteri
tip tayini, ilaç duyarl›l›k testleri yapmak
g. Ülkede anti-TB ilaç direnç sürveyans› yapmak
h. Laboratuvar a¤›ndaki çal›flmalara ait istatistiksel verileri toplamak
i. Mikobakteri enfeksiyonlar› ile ilgili proje yürütmek ve
dirençli kökenlerde ek anti-TB ilaç duyarl›l›k testleri
yapmak

M‹KOBAKTER‹YOLOJ‹
LABORATUVARLARINDA B‹YOGÜVENL‹K
Biyogüvenlik, baflta çal›flan kifliye ve çal›flma arkadafllar›na olmak üzere di¤er canl›lara ve çevreye zarar vermeyen
güvenli ortamlar planlamak, oluflturmak ve böyle ortamlarda çal›flmakt›r. Bu amaca yönelik olmak üzere DSÖ
mikroorganizmalar› 4 risk grubuna ay›rm›flt›r (7):
Risk grubu 1: bireysel ve toplumsal hastal›k riski yok
ya da çok düflük
Risk grubu 2: bireysel risk orta derecede, toplumsal
risk düflük
Risk grubu 3: bireysel risk yüksek derecede, toplumsal
risk düflük
Risk grubu 4: bireysel ve toplumsal risk yüksek

Risk gruplar› ile paralel olarak ayn› zamanda 4 tip laboratuvar vard›r (tablo 1) (4):
Biyogüvenlik seviye 1 laboratuvar (BS1L)
Biyogüvenlik seviye 2 laboratuvar (BS2L)
Biyogüvenlik seviye 3 laboratuvar (BS3L)
Biyogüvenlik seviye 4 laboratuvar (BS4L)
Tüberküloz, damlac›k çekirde¤i yolu ile bulaflan bir enfeksiyon hastal›¤› olup, DSÖ taraf›ndan risk grubu 3’te ele
al›n›r. Hastal›k özellikle laboratuvar çal›flanlar›nda ayn›
kurumun sekreter ve di¤er ofis çal›flanlar›na göre 3-5 kez
daha fazla görülür. Bu nedenle al›nmas› gerekli önlemler
önem tafl›r (6,8). DSÖ, mikobakteriyoloji laboratuvarlar›
için BS3L önermektedir. Ancak BS3L basilin do¤rudan ve
yo¤un miktarda çal›fl›ld›¤› araflt›rma, referans ya da ilaç
duyarl›l›k testi yap›ld›¤› laboratuvarlar için geçerlidir.
Yayma yap›lan mikobakteriyoloji laboratuvarlar› için
BS2L özellikle yeterli olur, ancak bu koflullarda örnek, tüberkülosid bir dezenfektan ile muamele edilmelidir (7).
Mikobakteriyoloji laboratuvar›na gelen her türlü örne¤in
M. tuberculosis kompleksi içerdi¤i kabul edilmeli ve önlemler buna göre al›nmal›d›r. Tüm laboratuvar personeli
hem kendilerini, hem de di¤er kiflileri enfeksiyondan korumak amac›yla bu önlemlerin al›nmas› ve uygulanmas› konusunda sorumludur. Yönetim de bu konuda al›nmas› gerekli tüm önlemleri belirlemelidir. Yönetimin sorumluluklar› personelin;
• rutin medikal taramalardan geçmesini
• biyogüvenlik hakk›nda e¤itimli olmas›n›
• tehlikeli ifllem, yöntem için gerekli ve yeterli bilgiye
sahip olmas›n›
• acil durumlar ve kazalar için gerekli ve do¤ru önlemleri alacak düzeyde haz›r olmas›n›
• yeterli biyogüvenlik ekipman›na sahip olmas›n› sa¤lamakt›r (6).
Çal›flanlar dikkatle seçilmeli; fiziksel ve mental olarak yeterli kapasitede olmal›d›r. Mikobakteriyoloji laboratuvarlar›nda çal›flmaya bafllamadan önce tüberkülin testi yap›lmal›, akci¤er grafisi çektirilmeli, laboratuvar yöntem ve
iflleyifli için yeterli e¤itim al›nm›fl olmal›d›r (6). Çal›fl›lan
laboratuvar koflullar›na göre riskler ve bu risklere karfl›
al›nmas› gerekli önlemler bilinmelidir.
Tüm mikobakteriyoloji laboratuvarlar›nda en önemli ekipman biyogüvenlik kabinleri (BGK) dir. Biyogüvenlik kabinleri, hem çal›flan kiflinin hem de çal›fl›lacak iflin zarar görmemesi için özel olarak haz›rlanm›fl hava ak›fl› kontrollü
ve steril olan laboratuvar çal›flma bankolar›d›r. Hava ç›k›fl› ve/veya girifli HEPA filtrelerinden olur. Giren ve ç›kan
havan›n ak›fl yönüne göre S›n›f I, S›n›f II, S›n›f III olmak
üzere 3 tip BGK vard›r.
S›n›f I BGK, yüksek ölçüde çal›flan kifliyi ve çevreyi koruyacak özellik tafl›r. Ancak hava ak›m› do¤rudan d›flar›dan
sa¤land›¤› için yüksek ve orta derece steril çal›flma gerektiren ifller için uygun de¤ildir.

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
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Tablo 1. Risk gruplar› ve al›nmas› gerekli önlemler
Patojenin risk derecesi Örnek mikroorganizma

Ana kurallar

BS1L

Çal›flma s›ras›nda kap›lar kapal› tutulmal›
Musluk ve lavabo olmal›
Canl› virüs afl›lar›
Haflereler için önlem al›nmal›
‹nsan için patojen olmayan Çal›flma alan› her gün temizlenmeli
mikroorganizmalar
Yiyecek yenmemeli ve sigara içilmemeli
Pamukla t›kanm›fl pipet kullan›labilir
Kontamine materyel hemen steril edilmeli

BS2L

Bacillus cereus, Listeria
S.aureus, Mikoplazma

2a

E.coli
2b
Bacillus anthracis
Borrelia spp.
Vibrio spp.

BSL1’e ek olarak
Otoklav yerlefltirilmeli
Güvenlik kabini yerlefltirilmeli ( S›n›f I veya II)
Aerosol oluflturan ifllemler kabin içinde yap›lmal›
Sorumlu personel d›fl›nda girifl izne ba¤l› olmal›
12 yafl alt› girifl kesin yasak olmal›
Çal›flan kifli çal›flaca¤› mikroroganizma
hakk›nda bilgi edinmeli
Mekanik pipet kullan›lmal›
Bütün kat› at›klar steril edilmeli
Çal›flma k›yafeti ile d›flar› ç›k›lmamal›
Kap›ya tehlikeli ajan iflareti konulmal›
BSL2’ye ek olarak

BS3L

Brucella sp.
M. tuberculosis
Salmonella typhi

3a

3b

Burkholderia mallei

Genel kullan›m alanlar›ndan çift kap› ve kontrollü geçifl bölümü ile
ayr›lmal›
Oda içi kolayl›kla steril edilmeli
Oda negatif bas›nçl› olmal›
Oda içine giren ve ç›kan hava steril olmal›
Oda içinde hava ak›m› olmamal›
Önden dü¤meli çal›flma k›yafetleri kullan›lmamal›
Eldiven giyilmeli
Ayakkab›lar de¤ifltirilmeli
Çal›flma sonunda bütün aletler ve at›klar steril edilmeli
Çal›flma amac› d›fl›nda hiçbir canl› sokulmamal›
BSL3’e ek olarak

BS4L

Ebola virüs, Lassa virüs
SARS, Coronavirüs
Nairovirüs

Çift kap›l› otoklav yerlefltirilmeli
D›fl ortama göre negatif bas›nçl› olmal›
S›n›f III güvenlik kabinleri kullan›lmal›
Hava kilitli özel geçifl olmal›
Girifl ve ç›k›fllarda dufl al›nmal›
K›yafetler de¤ifltirilmeli ve özel koruyucu giysiler giyilmeli

S›n›f II BGK, yüksek ölçüde kifliyi, çevreyi ve ek olarak da
ürünü korur; iç k›s›m sterildir. Bu nedenle birçok amaç
için çok kullan›fll›d›r.
S›n›f III BGK, tamamen kapal› sistemden oluflur, çok

yüksek derecede koruyucu ve steril özelliktedir. Kullan›m›
zordur ve çok özel laboratuvarlarda kullan›l›r (7,9).
Mikobakteriyoloji laboratuvarlar› için S›n›f I-II BGK önerilmektedir (7).
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Laboratuvar içindeki birçok ifllem; preparat haz›rlama,
santrifüj etme, kar›flt›rma, çalkalama, vorteks, pipetleme
ifllemleri, enjektörün boflalt›lmas›, özenin yak›lmas›, balgam ve materyal kab›n›n kapa¤›n›n aç›lmas›, liyofilize ampüllerin aç›lmas› ve kültür tüplerinden pasaj veya ilaç duyarl›l›k ifllemleri aerosol oluflumuna yol açabilir (6). Aerosol oluflturan tüm ifllemler kabin içinde yap›lmal› ve tüpler
aç›lmadan önce 5 dakika beklenmelidir (10). Kabin kullan›m› kolay bir tasar›ma sahip olmal›, içerisinde U.V. lamba ve normal ayd›nlatma lambalar› bulunmal›d›r. Ayr›ca iç
k›s›mda bek için hava gaz› (do¤al gaz veya LPG) ba¤lant›s› olmal› ve ek elektrik tesisat› tak›lm›fl durumda olmal›d›r.
Amaca uygun boyutlarda olanlar tercih edilmelidir (7).
Biyogüvenlik kabinleri % 100 etkili ve koruyucu olmad›klar› için özellikle iyi seçilmifl maske, önlük ve eldiven gibi
di¤er personel koruyucu giysiler ile birlikte kullan›lmal›d›r. Maskeler respiratuvar tipte, 0.5-1µm büyüklü¤ündeki
partiküller için %90’dan fazla koruyucu özellikte N95 veya EN 149 P2 ya da P3 standartlar›nda olmal›d›r. Maskeler 8 saatlik kullan›mdan sonra de¤ifltirilmelidir. Ayr›ca
tek kullan›ml›k plastik muayene eldiveni kullan›lmal›d›r.
Her çal›flmada mutlaka önlük giyilmeli, önlük arkadan
dü¤meli olmal›d›r (ya da üst üste kapanan yandan dü¤meli ve boyuna kadar kapanan tipte) (4,7,9).
Vazgeçilemeyecek bir di¤er biyogüvenlik ekipman› da U.V.
lambalard›r. Do¤rudan ve üst hava ›fl›mal› olarak kullan›labilirler. En etkili U.V lambalar› dalga boyu 254 nm olan
TUV- C tipleridir. Yararl› ömürleri teknik özelliklerinde
belirtilmemifl ise yaklafl›k 2500-3000 saat aras›nda de¤iflir. Teknik olarak kontrol edilmeli ya da üretici firma güvencesi aranmal›d›r. UV lambalar›n›n penetrasyon özelli¤i
olmad›¤› için di¤er dezenfeksiyon ifllemleri ile birlikte kullan›lmal›d›r. Lambalar reflektör içinde yerden 210 cm
yükseklikte duvara monte edilmifl olmal›d›r. Reflektörlü/korunmufl UV lamba alt›nda özel korunma sa¤layan giysi, bafll›k ve gözlük olmaks›z›n çal›flmak tehlikelidir. Üst
hava ›fl›mal› UV lambalar hava dezenfeksiyonu sa¤larken,
do¤rudan ›fl›mal› olanlar hem hava hem de yüzey dezenfeksiyonuna yard›mc› olur.
Her laboratuvarda çal›flma alanlar› ve bankolar› üzerine
U.V. lamba tak›lmas› yaral› olur. Çal›flma öncesi ve sonras› U.V lamba yak›larak oda steril edilir. Oda hacmine ba¤l› olarak yakma süreleri de¤iflir. Bir odaya yerlefltirilecek
UV lamba adedi odan›n boyutlar›na göre de¤iflir. Lambalar k›sa zamanda toz tuttu¤u için en az 2 haftada bir alkollü bez ile silinmelidir. U.V lambalar›n›n etkinlikleri 3
ayda bir kontrol edilmelidir (4).
Tüm çal›flma alanlar› çal›flma öncesi ve sonras› uygun bir
dezenfektan madde ile silinmelidir. TB laboratuvarlar› için
en uygun dezenfektanlar 1/10-1/50 oran›nda suland›r›lm›fl

sodyum hipoklorit, % 5’lik fenoldür (7). Çal›flma s›ras›nda
meydana gelebilecek aksilik ve kazalara karfl› plan önceden belirlenmeli ve gerekli tüm gereçler, dezenfektanlar
haz›r tutulmal›d›r (9).
Tüm bu genel bilgilerden sonra laboratuvar düzeylerine göre alt yap›/tasar›m ve çal›flma prensiplerindeki önemli noktalar› gözden geçirelim.

TASARIM
Do¤rudan mikroskopi yapan laboratuvarlar: Mikroskopik
inceleme için ayr› oda ya da laboratuvar içinde yeterli ayr› bir alan gereklidir. Mikroskopi laboratuvar›nda en az 1
lavabo ve 4 tezgah ya da masa bulunmal›d›r:
• yayma haz›rlanmas›
• boyama
• mikroskopik inceleme (elektrik yok ise pencerenin
karfl›s›nda)
• materyal kabülü, kay›t ve lam saklanmas› için ayr›
birer tezgah ayr›lmal›d›r. Laboratuvara girifl kontrol
alt›nda olmal› personel d›fl›nda sadece izinli kifliler
girebilmelidir. Laboratuvar›n sadece 1 girifl kap›s›
olmal› ve sürekli kapal› tutulmal›d›r. Materyal kabülü, kabül masas›n›n önündeki pencereden yap›lmal›d›r. Bu esnada materyal kaplar› s›zd›rma yönünden
kontrol edilir ve gerekirse dekontaminasyon sa¤lan›r. Laboratuvar istek formlar› kontrol edilir ve kay›t tutulur. Materyalin ifllemleri tamamland›¤›nda
sonuçlar yine ayn› pencereden verilir.
Duvar, tavan ve yerler pürüzsüz, kolay temizlenebilir, kullan›lan kimyasal maddelere dayan›kl›, ayd›nlatma yeterli
olmal› ve yerler kaymamal›d›r. (11).
Boyama malzemeleri tercihen düzey 2 laboratuvardan temin edilebilir ancak e¤er e¤itimli personel var ise boyalar
burada da haz›rlanabilir. Olanak var ise balgam biyogüvenlik kabininde çal›fl›lmal›d›r (5).
Kültür yapan laboratuvarlar: TB laboratuvarlar›nda en
önemli nokta materyal ak›fl›n›n ve faaliyetlerin temiz bölümden daha kirli bölümlere do¤ru olmas›d›r (12). Laboratuvar s›cak ve so¤uk (temiz) alanlar olarak 2 ana bölüme ayr›lmal›d›r. Materyal ak›fl› ve hava ak›m› so¤uk alanlardan s›cak alanlara do¤ru yönlendirilerek kontrol edilebilir düzeyde tutulmal›d›r. S›cak alanlar so¤uk alanlara
oranla negatif bas›nçl› olmal›d›r (4).
San›ld›¤›n›n aksine pahal› havaland›rma sistemleri kültür
yap›lan laboratuvarlarda temel bir gereksinim de¤ildir.
Temel ilke, çal›flma saatleri içerisinde hava ak›m›n›n BGK
ya da duvara yerlefltirilmifl havaland›rma cihazlar› veya
pencere yoluyla d›flar› yönlendirilmesidir. Havaland›rma
standartlar› y›lda incelenen materyal say›s› ve bu materyaller içerisinde tüberküloz prevalans›na göre belirlenir.
Saatte 6-12 kez oda havas› de¤iflimi, 30- 45 dakika
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fiekil1. Mikroskopi yap›lan laboratuvar tasar›m›

Boyama tezgah›
Çal›flma tezgah›
Çal›flma tezgah›
Ana laboratuvar
alan›
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fiekil 2. Kültür yap›lan laboratuvar tasar›m›

Mikroskop
Çal›flma tezgah›
Okuma Alan›
Lavabo

Lavabo
Dolap
Resepsiyon/ofis
Çal›flma tezgah›
Gelen materyal kabülü

içerisinde havadaki partiküllerin % 99’unu temizlemek
için yeterlidir.

Mikroskopi ve kültür yap›lan laboratuvar tasar›mlar› flekil
1 ve 2’de gösterilmifltir (11,12).

Odaya temiz hava sa¤layan ve kirli havay› d›flar› aktaran
cihazlar karfl›l›kl› duvarlara yerlefltirilmelidir. Saniyede
23.6 litre temiz hava ak›m› yeterli bas›nç fark›n› sa¤lar.
Kirli hava do¤rudan d›flar› aktar›l›r (yerden 3 metre yükseklikte).

A: Oda etüv
B: Okuma/De¤erlendirme alan›
C: Çal›flma alan›
D: Besiyeri odas›
E: Mutfak (Kirli odas›)
F. Örnek kabul odas›
1. Oda etüv
2. Buzdolab›
3. Santrifüj
4. Lavabo
5. Biyogüvenlik kabini
6. Dolap
7. Lavabo/kurutma stand›
8. Çal›flma masas›
9. Terazi
10. Koagülatör
11. Ekzost fan›
12. Kapat›lm›fl pencere
13. Örnek/materyal kabül

Laboratuvara; kay›tlar›n, sonuçlar›n, kimyasal madde ve
ay›raçlar›n muhafaza edildi¤i ofisten geçilerek girilir. Sadece mikroskopi yapan laboratuvarlarda oldu¤u gibi materyal kabülü, ofisteki kabül masas›n›n önündeki pencereden yap›lmal›d›r. Laboratuvar istek formlar› kontrol edilir
ve kay›t tutulur. Tüm bu ifller sonras›nda materyaller ana
laboratuvar bölümüne gönderilir. Bu bölümde yayma haz›rlama ve boyama, dekontaminasyon ve sindirim, besiyerine ekim ve kültürlerin inkübasyonu için gerekli olan alanlar ve ekipmanlar bulunur: tezgahlar, 1 pH metre, 1 buzdolab›, muslu¤u dirsekle aç›labilen lavabo ve saklama kabinleri. BGK ve santrifüj ise izolasyon alan› olarak ayr›lan
bölümde, ana laboratuvar›n en arka bölümüne yerlefltirilmelidir. BGK kap›ya, havaland›rma cihaz›na ya da personelin kalabal›k oldu¤u yere yak›n bulunmamal›d›r.
Okuma odas› ise mikroskopik incelemelerin ve kültürlerin
de¤erlendirildi¤i bölümdür. Bu odada da mikroskop, çal›flma tezgah› ve muslu¤u dirsekle aç›labilen lavabo bulunur.
Sonuçlar burada tamamlan›p ofise gönderilir.
Mutfak, kültürlerin at›ld›¤› ve cam malzemelerin y›kand›¤› ve sterilize edildi¤i aland›r. Çal›flma tezgahlar› yan›nda,
çift musluklu paslanmaz çelikten büyük bir lavabo ve otoklav bulunur. Birçok ülkede merkez laboratuvarlarda bulunmakla birlikte, e¤er besiyeri haz›rlan›yorsa besiyeri haz›rlama odas› da bulunmal›d›r. Bu odada da çal›flma tezgahlar›, koagülatör dirsekle aç›labilen lavabo ve buzdolab› bulunur (12).

Not: Oklar hava ak›m yönünü göstermektedir.

ÇALIfiMA ‹LKELER‹
Yürütece¤i laboratuvar ifllemlerine göre yukar›da belirlenen standart düzeyler do¤rultusunda yap›lanan bir mikobakteriyoloji laboratuvar›nda çal›flma prensipleri belirlenmelidir. Örnek alma-saklama ve nakilden, duyarl›l›k tayinine uzanan bir yelpazedeki tüm ifllemler belirlenen standartlar do¤rultusunda yürütülmeli ve her laboratuvar›n bir
iflleyifl protokolü olmal›d›r. Ayr›ca her laboratuvar›n, meydana gelecek kazalarda uygulanacak basamaklar› içeren
haz›r bir protokolü bulunmal›d›r. Laboratuvar ifllemlerindeki önem verilmesi gereken noktalara afla¤›da k›saca de¤inilecektir:
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Örnek alma, saklama ve nakil
Kesin tan› için uygun mikrobiyolojik yöntemlerle etkeni
saptamak gerekir. Bu amaçla uygun örnek al›nmal›d›r.
Enfeksiyon oda¤›na göre farkl› bölgelerden al›nan örnekler
mikobakteriyoloji laboratuvar›nda incelenir (13). Al›nan
örnekler en k›sa zamanda istek formu ile birlikte laboratuvara ulaflt›r›lmal›d›r. Al›nan materyale göre dikkat edilecek belli bafll› noktalar bulunmaktad›r:
Balgam: Basil saptama olas›l›¤› en fazla olan örnek sabah
aç karn›na ç›kar›lan balgam oldu¤u için basil görme flans›n› artt›rmak için hastadan üç ayr› sabah balgam› istenir.
Örnek al›nan kap steril, sert, tercihen vidal› kapakl› olmal› ve s›zd›rmaya izin vermemelidir (13).
Hasta öksürdü¤ü zaman enfeksiyon tehlikesi oldu¤u için
örnek, üst oda havas›na U.V uygulanan bir ortamda al›nmal› e¤er olanak yoksa kurum d›fl›nda, tenha bir yerde
mümkünse bol güneflli bir alanda al›nmal›d›r. E¤er bu da
mümkün de¤ilse örne¤i alacak kifli uygun maske takmal›,
hasta muayene odas›n›n bir köflesinde (tercihen duvara
do¤ru, bol güneflli ve havaland›rmal› bir yerde) örnek vermelidir. Hastada TB enfeksiyonu olma olas›l›¤› yüksek ise
negatif bas›nçl› odalar tercih edilir (10,13).
‹drar: 3 gün sabah idrar›n›n tamam› çal›flmaya al›n›r.
Kontamine, enfekte doku örnekleri: Tüm örnekler steril
kaplarda gönderilir. Örnek kontamine ise dekontaminasyon gerekir.
Steril vücut s›v›lar›: En az 10 ml örnek al›n›r.
‹ncelenmek üzere al›nan örneklerin kay›t ifllemleri büyük
bir özenle yap›lmal›d›r (13).
Ço¤u zaman toplanan örnekler bir üst laboratuvara gönderilir. Bir gün, en fazla 3 gün içinde örnek di¤er laboratuvara ulaflt›r›lmal›d›r (5). Gönderilme zaman›na kadar örnekler mümkünse buzdolab›nda (+4, -100C) donmayacak
ve kurumayacak flekilde saklanmal›d›r. Ifl›k görmeyecek
flekilde sar›lmas› önerilir.
DSÖ, bulaflt›r›c› örneklerin naklinin, iç içe girmifl 3 kap
içinde yap›lmas›n› önermektedir. Birinci kap do¤rudan
materyali ya da bakteriyi içerir, 2. kap 1. kab›n kuvvetli
emici bir madde ile iyice sar›ld›ktan sonra su geçirmez bir
biçimde amabalajlanmas› sonucu oluflur. Üçüncü kap ise
içi içe geçmifl di¤er 2 tüpü d›fl etkilerden koruyan sert bir
maddeden yap›lm›flt›r. Bu kap üzerine DSÖ’nün önerdi¤i
‘tehlikeli biyolojik etken’ etiketi yap›flt›r›labilir.
DSÖ’nün önermifl oldu¤u bir üçlü kap sistemi yoksa farkl›
bir sistem kullan›labilir. Kültür, kat› besiyerinde ise; kültür tüpü hava yast›kl› özel ambalaj naylonlar› ile 1-2 kat
sar›l›r. Bu özel ambalaj naylonu yerine 1-2 cm kal›nl›¤›nda

pamuk veya sünger de kullan›labilir. Kültür s›v› besiyerinde ise 1. tüp çevresine mutlaka steril miktarda emici bez
veya pamuk sar›lmal›d›r. Ambalaj band› ile s›k›ca sar›l›p
yap›flt›r›l›r ve 4-5x 18-20 cm boyutlar›nda PVC sert plastik su borunun aç›k kalan 2 ucuna (üst ve alt k›s›mlar›na)
köpük t›kaçlar t›kanarak bantlan›r. Üzerine hasta protokol
numaras› veya ismi yaz›l›r. Üçüncü kap olarak tahta kutu
kullan›labilir. Tahta kutunun içine polistiren köpük tabakas› ve pamuk yatak yerlefltirilir. Kültür tüpü içeren PVC
borular› birbirlerine temas etmeyecek flekilde kutunun içine yerlefltirilir.
Hasta protokol ka¤›tlar›n› ve listesini tekrar kontrol edip
kutunun içine ayr› olarak koyduktan sonra kutu kapat›l›r,
üzerine ‘tehlikeli biyolojik etken ’ etiketi yap›flt›r›l›r (13).
Mikroskopik inceleme
Mikroskopik inceleme ile TB basillerinin saptanmas›, tan›da en h›zl›, en ucuz, en yararl› yöntemdir. Örneklerin santrifüjle bir tüpün dibine çöktürülerek toplanmas›, yani yo¤unlaflt›r›lmas› ve buradan yayma yap›lmas› tan› koyma
flans›n› artt›rabilir.
Yayma haz›rland›ktan sonra uygun bir yerde kurumaya b›rak›l›r. Olanak varsa kurutma ifllemi U.V ›fl›¤› olan kapal›
bir kutuda veya kabinde yap›lmal›d›r. Kuruyan preparatlar
zaman geçirilmeden tesbit edilmelidir. Tesbit edilmezse
kurumufl balgamdaki basiller hava ak›m› ile havaya kar›flabilir (13,14).
Öze, i¤ne yak›lmadan önce % 95 alkol veya % 5 fenollü
kum içine birkaç kez dald›r›l›p ç›kar›d›ktan sonra steril
edilebilir (7). Alevde tesbit edilen preparatlarda canl› basil kalabilir. Bu nedenle dezenfektan solüsyon içeren kaplarda bekletildikten sonra at›lmal›d›r.
ARB saptamaya yönelik 3 boyama yöntemi vard›r: Karbolfuksin temelli (EZN, Kinyoun) boyalar, florokrom boyalar.
Boyama s›ras›ndaki y›kama ifllemleri çeflme suyu ile yap›lmaz, distile su kullan›l›r ( çeflme suyunda aside dirençli basiller olabilir). Mikroskopik inceleme s›ras›nda immersiyon objektifi her incelemeden önce ve sonra tek kullan›ml›k objektif silme ka¤›d› ile ya da tek kullan›ml›k haz›rlanm›fl ince gazl› bez ile silinmelidir. Aksi halde bir önceki
müspet preparattan objektife yap›flan ARB’ler yanl›fl pozitifli¤e neden olabilir. ‹mmersiyon ya¤› damlat›lan damlal›klar kesinlikle lama de¤dirilmemelidir. Basil nakli yanl›fl
pozitifliklere yol açabilir. Bir yaymaya negatif demeden
önce 300 alan (yaklafl›k 15 dakika) taranmal› ve rapor
edilmelidir (13,14) ( tablo 2).

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

Tablo 2. Aside dirençli basillerin raporlanmas›
Basil Say›s›
300 alanda hiç basil yok
300 alanda 1-2 basil
100 alanda 1-9 basil
10 alanda 1-9 basil
1 alanda 1+9 basil
1 alanda 10 ya da daha
fazla basil

Raporlama
Negatif
fiüphelidir, testi tekrarlay›n
+
++
+++
++++

Mikroskopik inceleme yap›lan laboratuvarlarda uyulmas›
gereken standartlar (15):
a. Her yeni kulan›m için aç›lan boyama malzemesinde,
florokrom boyalarda her kullan›mda ve florokrom d›fl›
boyalarda her gün pozitif ve negatif kontrol kullan›lmal›d›r.
b. Örnekler aras›nda çapraz kontaminasyonu önlemek
için lamlar ayr› ayr› boyan›r.
c. Her yeni ticari sistem ya da test ay›raçlar› negatif ve
pozitif kontrol ile denenmelidir.
d. Yayma sonuçlar› örnek kabülünden itibaren 24 saat
içinde ilgili hekime bildirilmelidir.
e. Florokrom pozitif boyamalar karbolfuksin temelli boyama ile do¤rulanmal› ya da tecrübeli bir ikinci kifli taraf›ndan pozitif olarak de¤erlendirilmelidir.
f. Negatif EZN boyamalar› kültür sonuçlan›ncaya kadar,
pozitif yaymalar ise 1 y›l boyunca saklanmal›d›r.
Kültür
‹deal olarak, her gün tüberküloz kültürü çal›fl›lmal›d›r.
Ancak haftada 20- 50 örnek çal›flan bir laboratuvar haftada 3-4 kez tüberküloz kültürü çal›flabilir (10).
Tüm ifllemler s›n›f I-II BGK içerisinde yap›lmal›d›r.
Kültür için en az bir kat› (Löwenstein-Jensen) ve s›v› besiyeri (BACTEC 460, MGIT) kullan›lmal›d›r (10,15)
Steril vücut s›v›lar› ya da örneklerinde dekontaminasyon
ifllemine gerek yoktur; do¤rudan besiyerine ekilir.
Santrifüj ifllemleri için antiaerosol biyogüvenlik korumal›
santrifüjler kullan›lmal›, örnekler en az 15 dakika
≥3000xg’de çevrilmelidir (10,15).
Her yeni besiyeri kullan›m›nda negatif ve pozitif kontrol
kökenler de ekilir (10).
Kontaminasyon oranlar› belirlenmeli ve % 5’in alt›nda tutulmal›d›r (16).
Otomatize sistem temelli olmayan s›v› besiyerleri ilk 1-3
hafta içinde 2-3 günde bir okunmal›, sonraki 6-12 hafta
süresince ise haftada bir okunmal›d›r. Kat› besiyerleri ise
ilk 1- 4 hafta süresince haftada 2 kez sonras›nda ise haftada 1 kez okunmal›d›r.
Tüm pozitif s›v› besiyerlerinden pasaj al›n›r, EZN yöntemiyle boyan›r, kat› besiyerine (kar›fl›k mikobakteri üremeleri aç›s›ndan) ve kanl› besiyerine (kontaminasyon aç›s›ndan) ekilir. Üreyen mikobakteri ilk basamakta M. tubercu-
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losis kompleks, M.avium kompleks ya da M. tuberculosis
kompleks d›fl› mikobakteri olarak tan›mlan›r.
Sadece kültür yapan laboratuvarlar, duyarl›l›k testleri için
kökeni referans laboratuvara 24- 48 saat içinde göndermelidir. Köken yan›nda hasta bilgilerini, örne¤in tipini,
EZN sonucunu içeren belgeler de olmal›d›r (10,15).
Pozitif kültür sonucu h›zla ilgili hekime bildirilir.
Kültür sonucu bildirilirken CDC (Centers for Disease Control) önerileri kullan›labilir (tablo 3) (14).
Tablo 3. Kültürde üreyen mikobakteri kolonilerin sonuç
bildirimi
Koloni say›s›
Sonuç
< 50
Koloni say›s›
50-100
+1
100-200
+2
Yar›- yayg›n
+3
Yayg›n
+4
Örne¤in kabülünden 14- 21 gün içinde M. tuberculosis
kompleks üretilmesi amaçlanmal›d›r (modern s›v› bazl› besiyerleri).
Üretilen M. tuberculosis kompleks en az 6 ay saklanmal›d›r. Referans laboratuvar› için ise bu süre en az 3 y›ld›r.
Referans laboratuvarlar› salg›n ya da laboratuvarda kontaminasyon durumunda epidemiyolojik analiz için moleküler yöntemleri ya do¤rudan uygulamal› ya da ilgili laboratuvarlara yönlendirmelidir (10).
Tip tayini
Konvansiyonel kültür ve biyokimyasal yöntemler (üreme
özelliklerinin incelenmesi, niasin, nitrat redüksiyon, katalaz, pirazinamidaz, üreaz, NAP (p-nitro-a-acetylamino-beta-hydroxypropiophenone) testleri yan›nda günümüzde olanaklar› olan laboratuvarlarda yüksek performansl› s›v›
kromatografi, DNA problar› ile özgül genetik tan›mlama
ve BACTEC 460 NAP testi gibi yeni tan›mlama yöntemleri de kullan›lmaktad›r (17,18).
Duyarl›l›k testleri
Duyarl›l›k testleri belirtilen koflullarda yap›l›r (10,17):
1. tüm ilk kez üreyen M. tuberculosis kompleks olgular›
2. 3 ayl›k tedaviye ra¤men kültür pozitif hastalar
3. klinik olarak tedaviye yan›ts›z olgular
4. daha öncesinde baflar›l› anti-TB tedaviye ra¤men relaps
geliflen olgular
Rifampisin, izoniazid, etambutol, streptomisin, pirazinamid duyarl›l›klar› bak›l›r(10).
Direnç- oran, mutlak konsantrasyon ve orant› yöntemleri
uygulan›r.
H›zl› duyarl›l›k testleri de kullan›labilir (17):
• Radyometrik Kültür Sistemi
• Floresan Kültür Sistemi
• Kolorimetrik Kültür Sistemi
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• ESP II kültür sistemi
• E–test yöntemleri
Duyarl›l›k testleri h›zla ilgili hekime bildirilir (10).
M.tuberculosis kompleks duyarl›l›k testleri yapan laboratuvarlar en az haftada 1 kez duyarl› bir kökeni test etmelidir (15). ‹lk kez izole edilen M. tuberculosis kompleksi
bir (pirazinamid hariç) veya birden fazla ilaca dirençli ise
sekonder ilaç duyarl›l›klar› belirlenmelidir (15).
Sonuç olarak; düzeylerine göre belirlenen standartlar do¤rultusunda yap›lanan mikobakteriyoloji laboratuvarlar›nda biyogüvenlik önlemleri yan›nda ayr›ca yap›lacak çal›flmalarda
(mikroskopik inceleme, kültür, tip tayini, duyarl›l›k testleri,
örnek saklama ve nakil koflullar›) da uyulacak belli bafll› standart kurallar belirlenir. Belirlenen bu standartlar do¤rultusunda çal›fl›ld›¤›nda ise bir mikobakteriyoloji laboratuvar›ndan zaman›nda, güvenilir ve verimli sonuçlar elde edilir.
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