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1.AMAÇ :KSÜ SUA MLMB ‘nde pozitif çıkan tüm numuneler stoklanmaktadır.
2.KAPSAM:

3.KISALTMALAR

Enfeksiyöz Materyal: Aerosol oluşturan tüm klinik örnekler, sıvı ve katı kültür ortamları

DS:Distile Su

ST: Stok Tüpü

KKD:Kişisel koruyucu donanım

MTBC:M. Tuberculosis kompleks

TDM: Tüberküloz Dışı Mikobakteri

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR

5.1.SORUMLULUKLAR

Deneyin yapılması, kontrolü, onaylanması, raporlanması, durdurulması, yeniden başlatılması ve talimatın

uygulanmasından analist/analist yardımcısı, uygulamanın kontrolü, değerlendirmesi ve onaylanmasından

laboratuvar sorumlusu, tüm uygulamaların kontrolünden merkez laboratuvar sorumlusu sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

R Örnekleme:

Laboratuvarda tanımlanan izolatlar, suş bankasına almana kadar kirli soğuk oda (+4°C)’de saklanır.

Ön İşlem:

Stoklanacak suşların seçilmesi ve listelenmesi:

• TDM izolatları

• MTBC  izolatlar

Bu grupta yer almayan suşlar 3’er aylık peryotlar halinde laboratuvar sorumlusunca kontrol edilir, üremesinin

üzerinden 1 yıl geçmiş ve herhangi bir sorun bulunmayan suşlarotoklavlanarak imha edilir.

Analizin Yapılması:

Suş stoklarının hazırlanması:

• Stok grubuna uygun miktarda saklama tüpü (cryovial tüp) hazırlanır.

• TDM izolatları 2 adet

• MTBC  izolatlar 4 adet

• TDM izolatları ve MTBC izolatlar saf katı kültür pasajından stoklanır.

Katı kültürden stok hazırlama

• Her suş için bir bakteri süspansiyon tüpü, (50 mL'lik, konik tabanlı, burgu kapaklı, polipropilen santrifüj

tüpü) hazırlanır. Tüplerin üzerine ve kapaklarına stoğa alınacak suşun laboratuvar protokol numarası yazılır.

• Süspansiyon tüpüne 8-10 adet 1-2 mm çaplı steril cam boncuk ve dispenser yardımı ile 5-7 ırıL steril distile

su konur.
• En az bir pozitif 3-5 haftalık taze katı kültürden 4-8 öze dolusu koloni alınır, süspansiyon tüpüne
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aktarıldıktan sonra tüpün kapağı sıkıca kapatılır, koloniler dikkatli bir şekilde, besiyeri yüzeyinden
toplanarak elde edilir.

• Bakteri süspansiyonu gözle görülebilecek kadar büyük partiküller kalmayana kadar 2-5 dk. vortekslenir.

Büyük partiküllerin dibe çökmesini sağlamak için, 20-30 dk oda sıcaklığında bekletilir.
• Yağsız sütün bulunduğu kutunun ağız kısmı veya kesilerek açılan kısmı, alkol veya çamaşır suyu ile

ıslatılmış gazlı bezle dezenfekte edilir. 5 dk beklenerek steril bistüri ile kutunun ağzı kesilerek açılır.

• İlk önce yağsız sütten steril pipet veya pastör pipeti ile 750-900 pl alınarak, “stok tüpleri”ne aktarılır.
• Daha sonra bakteri süspansiyonundan 750 - 900 pl (1/1 oranında), yağsız sütün üstüne “stok tüplerine

aktarılır.
• Kullanılan pipet ucu veya pastör pipeti 1/10 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu bulunan atık kabına atılır.
• Stok tüplerin kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra, tüpler alt-üst edilerek bakteri süspansiyonu ile yağsız

sütün iyice karışması sağlanır.
• Stok tüpleri önceden hazırlanmış olan stok kutularına konarak -80°C derin dondurucuya yerleştirilir.

Sıvı kültürden stok hazırlama
• MGIT tüpünden direkt olarak kullanılır.
• Bakteri süspansiyonu 1-2 dk. vortekslenir.
• Yağsız sütün bulunduğu kutunun ağız kısmı veya kesilerek açılan kısmı, alkol veya çamaşır suyu ile

ıslatılmış gazlı bezle dezenfekte edilir. 5 dk beklenerek steril bistüri ile kutunun ağzı kesilerek açılır.
• İlk önce yağsız sütten steril pipet veya pastör pipeti ile 750-900 pl alınarak, “stok tüpleri’me aktarılır.
• Daha sonra bakteri süspansiyonundan 750 - 900 pl (1/1 oranında), yağsız sütün üstüne “stok tüpleri”ne

aktarılır.
• Kullanılan pipet ucu veya pastör pipeti 1/10 oranında seyreltilmiş çamaşır suyu bulunan atık kabına atılır.
• Stok tüplerin kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra, tüpler alt-üst edilerek bakteri süspansiyonu ile yağsız

sütün iyice karışması sağlanır.
• Stok tüpleri önceden hazırlanmış oian stok kutularına konarak -80°C derin dondurucuya yerleştirilir.
• Stoklanan izolatlar yıllık peryotlar halinde laboratuvar sorumlusunca kontrol edilir, saklama süresi 5 yıl

olmuş TDM  suşlarıotoklavlanarak imha edilir.


