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1.AMAÇ
Bu talimatın amacı, KSÜ SUA MLMB hizmetleri kapsamında yapılan testlerin periyodik ve sistematik olarak

iç kalite kontolünü sağlayarak doğru ve güvenilir sonuç elde etmektir.

2. KAPSAM

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

3. KISALTMALAR

KSÜ SUA MLMB: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Mikobakteri

Bölümü

EZN: Ehrlich Ziehl Nelseen

ARB: Asido-Rezistant Bakteri

İKK: İç kalite kontrol

LJ: Lowenstein Jensen

MGIT: Mycobacteria Growth Indicator Tube

CC: Konjugat kontrol

UC: Universal kontrol

GC: Cins kontrolü

ERLN-TB: Tüberküloz için Avrupa Referans Laboratuvarları Ağı

WHO: Dünya Sağlık Örgütü

4. TANIMLAR :

5.SORUMLULAR

Testin kalite kontrol izleme sıklığını, test sırasında ve/veya sonuçlarında herhangi bir sapma tespit edildiğinde

testi durdurmaktan ve laboratuvar sorumlusu/şefini bilgilendirmekten, test sırasında ve/veya kalite kontrol

izleme çalışması sonucu ortaya çıkan sapmalar ile ilgili uygunsuzlukları gidermek amacıyla düzeltme yapmak

ve planlanan düzeltici faaliyet çalışmalarını gerçekleştirmekten analist/analist yardımcıları sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

KSÜ SUA MLMB hizmeti kapsamında yapılan testlere iç kalite kontrol uygulanmaktadır.

İç Kalite Kontrol (İKK)

1.Mikroskopi İçin İç Kalite Kontrol (İKK)

Boyama kontrolü: Boyamanın kalite kontrolü her boyamada ve yeni lotta;
• Bir negatif kontrol (Escherichia coli veya negatif olduğu bilinen hasta yayması).

Bir pozitif kontrol (M tuberculosis H37Rv / M. gordonae / pozitif olduğu bilinen hasta yayması) preparatı

olmak üzere 2 preparat kullanılır.

1.1.Pozitif ve negatif kontrol preparatı hazırlanması ve tespiti:

• Bu preparatlar pozitif veya negatif olduğu daha önce belirlenmiş hasta örneklerinden 3040 preparatlık
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olarak toplu hazırlanır.

•Bu preparatlar hazırlanırken hasta örneklerinden pastör pipeti ile 0,1 mL (2 damla) lam üzerine

damlatılır. Pipet yardımı ile devamlı rotasyonlar yapılarak oval 1x2 cm karelik bir alana yayılır. Preparat

uygun kalınlıkta olmalıdır.

•Yaymalar, lam kurutucu üzerine yerleştirilir ve en az 2 saat orada bekletilerek tespit edilir ve EZN boyama

işleminde kontrol preparatı olarak kullanılmak üzere saklanır.

•Tespit edilen bir pozitif ve bir negatif kontrol yaymaları, her boyamada boya sehpasının üzerine, birbirileri

ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilir.

•Yaymaların üzerine tüm preparatın üzerini örtecek şekilde karbol fuksin çözeltisinden dökülür. (Karbol

fuksin çözeltisi, ya boyama işleminden hemen önce ya da preparatların üzerine dökme aşamasında kağıt

filtrelerden geçirilir).

•Yaymalar, buhar çıkacak fakat kaynamayacak şekilde 5 dakika boyunca alttan ısıtılır. Eğer yayma üzerinde

buharlaşma ile boya eksilirse, yine lam yüzeyini tamamen örtecek kadar karbol fuksin eklenir ve ısıtmaya

devam edilir.

•Yaymaları eğerek lam üzerinde kalan karbol fuksin artıkları akıtılır.

•Yaymalar su ile yıkanır. Yıkama islemi nazikçe yapılmalıdır. Preparat üzerine akıtılan su tazyikli

olmamalıdır. Hortum yerine piset kullanılıyor ise piset. yüksek basınç oluşturmayacak şekilde sıkılmalıdır.

Boyama işlemindeki tüm yıkama aşamalarında tercihen distile su, eğer bu mümkün değilse musluk suyu

kullanılmalıdır.

•Yaymaları eğerek yayma üzerinde kalan su süzdürülür.

•Yaymaların üzerine %3’lük asit-alkol çözeltisinden dökülür, yayma rengini kaybedinceye kadar beklenir

(en fazla 3 dakika).

•Yaymaları su ile yıkanır.

•Yaymaları eğerek yayma üzerinde kalan su dökülür.

•Tüm preparatın üzerine örtecek şekilde metilen mavisi çözeltisinden dökülür. 20-30 saniye beklenir.

•Yaymaları eğerek lam üzerinde kalan metilen mavisi artıkları akıtılır

•Yaymalar su ile yıkanır.

•Yaymaları eğerek suları süzdürülür, sonra yaymalar dik bir şekilde yerleştirilerek oda ısısında kurumaya

bırakılır (Daha çabuk kuruması için direkt güneş ışığı altında bekletilmemelidir).

1.1. Mikroskopik inceleme:

•Pozitif ve negatif kontrol preparatlarına. rutin preparatlardan önce bakılmalıdır.

•Boyanmış preparatta önce 40x objektif ile alan tespit edilir.

•Sonra bir damla immersiyon yağı damlatılarak yaymalar, 10x oküler, 100x objektif (Toplam 1000 kat
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büyütme) ile incelenir.

Objektif immersiyon yağıyla tamamen temas etmelidir. Daha sonra ince ayar yapılarak saha netleştirilir.

Yayma değerlendirmesi kalitatif olarak yapılır.

En az 100 mikroskobik saha düzenli şekilde taranır ve ARB görülmemesi durumunda preparat "negatif

olarak değerlendirilir.

Pozitif preparatta mavi zeminde kırmızı-pembe düz ya da hafif kıvrık, tek tek veya kümeler halinde çomak

şeklinde ARB aranır.

• Beklenen sonuçların uyumsuz olması işlemde bir sorun olduğunu gösterir.

• Zeminin tam olarak renksizleşmemesi ve/veya kırmızımsı görünmesi de kalite sorununa işaret eder.

• Kontrollerde sorun olduğunda örnekler raporlanmaz, problem çözüldüğünde örnekler yeniden

değerlendirilir.
• Objektif, incelenen her preparattan sonra temiz yumuşak bir bezle silinmelidir.
• Mikroskopik incelemesi tamamlanmış pozitif ve negatif preparatlar saklanmasına gerek yoktur.

• Preparatlar incelendikten sonra üzerinde “dikkat tıbbi atık” ibaresi bulunan sarı renkli plastik kutuya
konarak biriktirilir.

• İKK sonuçlan “Yayma Preparat Sonuç ve Saklama Formu”na işlenir.

1. Besiyeri kontrolü:

Kültür için katı (LJ) ve sıvı (MGIT) olmak üzere 2 tür ve İDT için sadece sıvı (MGIT) besiyeri

kullanılmaktadır.

1.1. LJ besiyeri için kalite kontrol her yeni lotta uygulanır:

1.1.1 Görünüm kontrolü

Besiyerlerinin renk. pH ve yüzeylerinin düzgünlüğü kontrol edilir.

1.1.1.1. Renk ve PH:

• LJ besiyerinin yeşil rengi tüm tüplerde aynı olmalıdır. Tüplerde farklı tonlarda renklenme olursa

besiyerinin homojen olmadığı veya tüp içerisinde yabancı maddeler olduğu düşünülmelidir.

• LJ besiyeri, renginin koyu yeşil olması, malaşit yeşilinin fazla olabileceğini veya ortam pH'sının asidik

olduğunu gösterir.

• LJ besiyeri, renginin sarı olması, malaşit yeşilinin yetersiz olabileceğini veya ortam pH'sının alkali

olduğunu gösterir.

1.1.1.2. Yüzey:
• Katı besiyerinin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
• Katı besiyerinde hava kabarcıkları olmamalıdır.



KALİTE KONTROL ÇALIŞMA
TALİMATI

Doküman Kodu ML.TL.04
Yayın Tarihi 21.08.2017
Revizyon No 0
Revizyon Tarihi 0
Sayfa No 4 / 4

1.1.2 Sterilite kontrolü

• 3-5 adet LJ besiyeri 37°C’de 2 gün süreyle inkübe edilir.

• Rastgele seçilen 5 adet besiyerinin inkübasyonu 14 güne kadar uzatılır.

• Herhangi bir bakteriyel kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir.

• İnkübasyon sonrasında besiyerlerinde bakteri veya mantar üremesi olursa aynı seride üretilmiş

besiyerlerinin hepsi imha edilir.

1.1.3 Performans kontrolü

Her yeni lot numaralı veya yeni LJ besiyerleri için;

• İki haftalık katı kültürden Middlebroof 7H9 Broth'da süspansiyon hazırlanır.

• 20 dk süspansiyonun dibe çökelmesi için beklenir.
• Supernatant boş steril bir tüpe alınır. 15 dk. daha dibe çökelmesi beklenir ve yine steril bir tüpe alınır.

• Türbiditesi Mc-Farland No: 1 'e göre ayarlanır

• Kontrol organizmaları (M tuberculosis ATCC 27294 veya ATCC 25177 = 1: 100, M.
fortuitum ATCC 6841 = 1:100) dilue edilir. Dilusyonu hazırlanmış süspansiyonlar rastgele
seçilen 5 adet LJ besiyerine inoküle edilerek besiyerinin üretme yeterliliği kontrol edilir.

• M. tuberculosis 6-10 gün içerisinde, M. Fortuitum 1-3 günde üremesi beklenir.

Kontrol sonuçları “Katı Besiyeri Kalite Kontrol Formu”na kaydedilir.

1.2. MGIT 960 besiyeri ve ayıraçları için kalite kontrol her yeni lotta uygulanır:

2.2.1 Sterilite kontrolü

3-5 adet sadece besiyeri içeren MGIT tüpü 37°C’de 2 gün inkübe edilir. Herhangi bir bakteriye!

kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir.
Ayıraçların kontrolü için; kanlı ağara ekim yapılır 37°C'de 2 gün inkübe edilir. Herhangi bir bakteriyel
kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir.
2.2.2. Performans kontrolü
• Her lotta MGIT 7 mi'lik tüpler için kalite kontrol uygulanır.
• Bu amaçla M. tuberculosis H37Rv kalite kontrol suşlarından biri ve M. fortuitum / M. kansasii

kullanılır.İki haftalık katı kültürden Middlebrook 7H9 Broth’da süspansiyon hazırlanır.
• 20 dk süspansiyonun dibe çökelmesi için beklenir.
• Süpernatant boş steril bir tüpe alınır. 15 dk. daha dibe çökelmesi beklenir ve yine steril bir tüpe alınır.
• Türbiditesi Mc-Farland 0,5’e ayarlanır. MGIT besiyerlerine ekilir.
• M. tuberculosis 6-10 gün içerisinde, M. fortuitum /M. kansasii'nin 1-3 günde üremesi beklenir.
Kontrol sonuçları "Sıvı Besiyeri Kalite Kontrol Formu”na kaydedilir.


