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1. AMAÇ  

Tüberkülozun erken tanısı amacıyla akciğer yada akciğer dışı tüberkülozlu klinik örneklerde 

mikroskopi yöntemiyle aside dirençli basilin saptanması basamaklarını kapsamaktadır. 

 

2.KAPSAM 

 

3. KISALTMALAR: 

    

  ARB: Asido-Rezistant Bakteri 

  EZN: Ehrlich Ziehl Nelseen 

  DKK: Dış kalite kontrol 

  İKK: İç kalite kontrol 

  NAEK: Numune alma el kitabı 

 

4. TANIMLAR   

 

5.SORUMLULAR 

 

5.1. SORUMLULUKLAR: 

 

 Mikobakteri mikroskopisi için yaymanın hazırlanması, boyanması ve değerlendirilmesi 

basamaklarının kontrolü, değerlendirilmesi, kaydının tutulması, analizin takibi ve talimatın 

uygulanmasından analist/analist yardımcısı, uygulamanın kontrolü, değerlendirmesi, 

gerektiğindedurdurulması ve onaylanmasından laboratuvar sorumlusu, tüm uygulamaların 

kontrolünden merkez laboratuvar sorumlusu sorumludur. 

 

6.FAALİYET AKIŞI: 

 

7. GÜVENLİK UYARILARI (HİJYEN VE GÜVENLİK): 

     

Biyogüvenlik Çalışma Talimatına uygun olarak kişisel koruyucu donamım (eldiven, önlük, 

maske) kullanılmalı ve güvenli çalışma teknikleri kullanılarak tüm uygulamalarda güvenlik 

sağlanmalıdır. 

Uygulamada potansiyel enfeksiyöz materyal ile çalışıldığından laboratuvar güvenlik eğitimi 

almış, deneyimli ve testi çalışmaya yetkinliği olan personel tarafından test çalışılmalıdır. 

 

8. LABORATUVAR KOŞULLARI: 

     

Yayma temiz alandan kirli alana doğru tek yönlü hava akımı olan ve izlenebilir negatif basınçlı 

mekanik havalandırma sistemli bir çalışma alanında ve Sınıf II Biyogüvenlik kabini içerisinde 

hazırlanır. Boyama ve mikroskobik değerlendirme tek yönlü hava akımı olan ayrı çalışma 

alanında yapılır. 

 

9. ANALİZ PRENSİBİ: 

    

Mikobakteriler hücre duvarlarındaki yoğun lipidlerin kazandırdığı hidrofobik özellik nedeniyle 

suda çözünen boyalarla zor boyanır ve boyanabilmeleri için; boyanın suda kolay eriyen fenol 

gibi organik bir madde içinde eritilmesi gerekmektedir. Mikobakteriler hücre içine aldıkları 
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boyayı asit-alkol çözeltisi ile bırakmamaları prensibi ile gerçekleştirilen boyama nedeniyle 

bakteriler “aside dirençli bakteri (ARB)” olarak adlandırılır. 

 

10. YÖNTEM PERFORMANSI: 

      

Yöntem performansı değerlendirme sonuçları mikroskopi verifikasyon raporunda verilmiştir. 

 

11. BİRİNCİL NUMUNE: 

      

 Akciğer ve akciğer dışı klinik örnek. 

 

12. NUMUNE KABININ TİPİ VE KATKI MADDELERİ: 
       

Numuneler fiksatif içermeyen steril, sızdırmaz, burgu kapaklı tek kullanımlık, 50 ml hacimde, 

uygun şekilde etiketlenmiş, plastik kaplar olmalıdır. Doku biyopsi örnekleri steril serum 

fizyolojik içeren kaplara alınmalıdır. Balgam örnekleri için NALC ve / veya cam boncuk içeren 

kaplar da kullanılabilir. 

 

10. CİHAZLAR, REAKTİFLER, REFERANS STANDARTLAR /MALZEMELER, CAM 

VE SARF MALZEMELER: 

 

 Yayma hazırlama için; 

 Biyogüvenlik kabini, 

 Plastik pastör pipeti (3ml), 

 Lam: Rodajlı, çiziksiz, uç kısmında yazı yazmak için pürüzlü mat bölgesi 

bulunan 

 Kurşun kalem, 

 Atık kabı (otoklava dayanıklı poşet içeren), 

 Boyama için; 

 Boya sehpası, 

 Zaman ayarlayıcı, 

 Penset, 

 Çakmak 

 Bazik fuksin, 

 %95 etanol, 

 %37’lik hidroklorik asit, 

 Metilen mavisi, 

 Steril distile su 

 Mikroskopik değerlendirme için; 

 Binoküler mikroskop, 

 Immersiyon yağı, 

 Gazlı bez, 

 Ksilol, 

 Kapaklı cam kavanoz (ksilol için), 

 Preparat saklama kutusu, 
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11. ANALİZ AŞAMALARI: 

 

Örnekleme: 

 

 Klinik örnek, NAEK’e göre uygun kalitede olmalıdır. 

 Klinik örnekler örneğin cinsine göre işlem yapılana kadar  göre saklanır. 

 Tüm örnekler için yapılacak testler “Klinik Örnekten Mikobakteri Tanısı İş Akış Şeması”na 

göre yönlendirilir. 

 

Ön işlem: 
 

 Homojenizasyon – dekontaminasyon – konsantrasyon işlemi yapılır (SÇP01-Örnek İşleme). 

 

Metodik kalibrasyon: 

 

Mikroskop kalibrasyonları yılda bir kez yapılır. 

 

Analizin Yapılması: 

 

1. Yayma hazırlanması ve tespiti; 

 

 Yeni ve temiz rodajlı lam alınır, alkol veya ksilol ile temizlenir ve kurutulur. 

 Boyama sırasında silinmeyecek bir kurşun kalem ile lamın rodajlı kısmına örnek numarası 

yazılır. 

 Hazırlanan lam üzerine işlenmiş örneğin çökeltisinden pastör pipeti ile 1-2 damla (40-50 μL) 

damlatılır. 

 Pasteur pipeti yardımı ile devamlı rotasyonlar yapılarak lamın ortasında yaklaşık 1x2 cm’lik 

alan içinde yayma hazırlanır. Preparat orta kalınlıkta olmalıdır. 

 Hazırlanan yaymalar havada bekletilerek kurutulur. 

 Yaymalar tespit edilir ve sonra boyama işlemine alınır. 

 

2. Boya çözeltilerinin hazırlanması; 

 

 Karbol fuksin çözeltisinin hazırlanması; 

 Çözelti-1; 

 0,3 gr bazik fuksin bir havana konur. Üzerine 10 mL %95’lik etanol azar azar 

ilave edilerek ezilir ve balon jojeye aktarılır. 

 Çözelti-2; 

 5 gr kristalize fenol küçük bir balon içinde, manyetik ısıtıcılı karıştırıcı veya su 

banyosunda eritilir. Sıvı fenol yaklaşık 45ºC iken üzerine yavaşça 100 mL distile su 

eklenir, iyice karışması sağlanır. 

 10 mL Çözelti-1 ile 90 ml Çözelti-2 koyu renkli bir şişeye aktarılır. 

 İyice çalkalanarak homojenize edilir. 

 Karışım kullanılmadan önce oda ısısında en az 24 saat bekletilir, filtre kağıdından 

süzülerek kullanılır. 

 Asit-alkol çözeltisinin hazırlanması; 
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 3 mL konsantre hidroklorik asit, 97 mL %95’lik etil alkol içerisine azar azar ilave 

edilir. Daima asit, alkol üzerine eklenir. Bu işlemin tersinin yapılması tehlikelidir, 

alkol HCl içine eklenmez! 

 Metilen mavisi çözeltisinin hazırlanması; 

 0,3 gr metilen mavisi 100 mL distile su içerisinde eritilir. 

 Koyu renkli bir şişeye aktarılır. 

 İyice çalkalanarak homojenize edilir. 

 Hazırlanan boya çözeltileri koyu renk şişelerde etiketlenerek saklanır. Etiketlerde; 

 Çözelti adı, 

 Kimin tarafından ve ne zaman hazırlandığı, 

 Kullanıma açılma tarihi belirtilir. 

 Bu şekilde oda ısısında ve güneş ışığından uzakta 6 ay saklanabilir. 

 Ancak laboratuarımızda hazır almış olduğumuz boyalar kullanılmaktadır. 

 

3. Erlich-Ziehl Neesen (EZN) Boyama; 

 

 Tespit edilen yaymalar, boya sehpasının üzerine, birbirleri ile temas etmeyecek şekilde 

yerleştirilir. 

 Karbol fuksin boyama; 

 Preparatların üzerine yayma alanını kaplayacak şekilde karbol fuksin 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 ucu pamuklu 

metal çubukla alttan ısıtılır. 

 Eğer yayma üzerinde buharlaşma ile boya eksilirse, karbol fuksin eklenir ve ısıtmaya 

devam edilir. (Tamamen sönmemiş pamuk üzerine asla alkol sıkılmamalı, pamuk alkol 

içeren kaba batırılmamalı, alkol alev alabileceğinden ciddi yanıklarla 

sonuçlanabilir!) (Pamuklu çubuk, alkole batırmadan önce tamamen sönünceye kadar 

musluk suyundan geçirilmelidir) 

 Yaymalar eğilerek lam üzerinde kalan karbol fuksin artıkları akıtılır. 

 Yaymalar su ile yıkanır. Tercihen distile su kullanılır. 

 Yıkama işlemi nazikçe yapılmalı, akıtılan su tazyikli olmamalıdır. Hortum yerine piset 

 kullanılıyor ise piset, yüksek basınç oluşturmayacak şekilde sıkılmalıdır. 

 Lamlar eğilerek üzerinde kalan su süzdürülür. 

 Asit-alkol ile renksizleştirme; 

 Yaymaların üzerine %3’lük asit-alkol dökülür, renksizleşme işlemi gerçekleşene 

kadar, yaymanın kalınlığına göre kadar 1-2 dk devam edilir. 

 Yaymalar su ile nazikçe yıkanır ve lamlar eğilerek yayma üzerinde kalan su 

süzdürülür. 

 Metilen mavisi ile boyama; 

 Preparatların üzerine yayma alanını kaplayacak şekilde metilen mavisi dökülür, 1-2 dk 

 beklenir. 

 Yaymaları eğilerek lam üzerinde kalan metilen mavisi artıkları akıtılır. 

 Yaymalar su ile nazikçe yıkanır ve lamlar eğilerek yayma üzerinde kalan su 

süzdürülür. 

 Lamlar dik bir şekilde oda ısısında kurumaya bırakılır, direkt güneş ışığı altında bekletilmez. 
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4. Mikroskobik İnceleme; 

 Boyanmış preparatta önce 40x objektif ile alan bulunur. 

 Sonra yaymanın üzerine bir damla immersiyon yağı damlatılır. 

 Yaymalar, x1000 büyütme (100x objektif ve 10x oküler) ile incelenir. 

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

netleştirilir. 

 En az 100 mikroskopik saha 9 dikey ya da 3 yatay çizgi boyunca düzenli şekilde taranır. 

 Mavi zeminde, 0,2-0,6 × 1-10 μm boyutlarında, kırmızı-pembe, düz ya da hafif kıvrık, tek tek 

veya kümeler halinde basiller aranır. 

 Yaymaların değerlendirilmesi yarı kantitatif olarak yapılır (bkz. Tablo). 

 
Taranan Mikroskop Alanı Görülen ARB sayısı   Rapor Yorum 

Her alanda 9 t ARB 4+ ARB pozitif 

Her alanda 1-9 ARB 3+ ARB pozitif 

10 alanda 1-9 ARB 2+ ARB pozitif 

100 alanda 1-9 ARB 1+ ARB pozitif 

300 alanda 1-2 ARB  Şüpheli Örneğin tekrarı uygun 

En az 100 alanda 0 ARB  Negatif Negatif 

 

 Objektif, incelenen her yaymadan sonra temiz yumuşak bir bezle silinir. 

 Mikroskopik incelemesi tamamlanmış yaymalar ksilol içeren bir kaba 4-5 kez daldırıp 

çıkartılır. 

 Yaymalar, güvenli bir yere, eğik ya da dik bir şekilde yerleştirilir, oda ısısında kuruması 

beklenir. 

 İnceleme yapılan yaymalar, ksilol ile temizlendikten sonra inceleme sırasına göre düzenli bir 

şekilde “Yayma Preparat Sonuç ve Saklama Formu”na işlenir ve preparat saklama kutularına 

yerleştirilir. Tüm preparatlar en az kültür sonucu çıkana kadar saklanır. 

 

Hesaplamalar: 

    

 Bu standart çalışma prosedüründe kullanılmamaktadır. 

 

Bakım: 

  

Mikroskop Cihaz Bakım Talimatı. 

 

Atıkların Bertarafı: 

 

 Test sonunda oluşan tıbbi atıklar ‘’ Enfeksiyöz Atık Çalışma Talimatına’’ göre bertaraf edilir. 

Saklama süresi biten yaymalar kesici delici atık kabı ile atılır. 

 

12. KALİTE KONTROL KRİTERLERİ: 

 

 Mikroskopi için İKK; 

 Boyamanın kalite kontrolü her boyamada ve yeni lotta; 

 bir negatif kontrol (Escherichia coli veya negatif olduğu bilinen hasta yayması), 
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 bir pozitif kontrol (M. tuberculosis H37Rv / M. gordonae / pozitif olduğu bilinen hasta 

yayması) kullanılır. 

 Kontrol preparatları hasta örneklerinden önce incelenir. 

 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. 

 İKK sonuçları “Yayma Preparat Sonuç ve Saklama Formu”na işlenir ve preparat saklama 

 kutularına yerleştirilir. 

 Mikroskopi için DKK; 

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), Dış Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Akreditasyon 

Biriminin DKK kalite kontrol programına yılda bir kez katılmaktadır. 

 Uluslararası İnstant DKK kalite kontrol programına yılda bir kez katılmaktadır. 

 Mikroskopi için gönderilen panel testlerin içeriği 5 adet boyasız preparattır. 

 

13. GİRİŞİMSEL ETKİLER VE ÇAPRAZ TEPKİMELER: 

 

Boyama ve mikroskopik inceleme sırasında bir yaymadan diğerine ARB bulaşarak çapraz 

kontaminasyon olabileceğinden boyama sırasında yaymalar birbirine değdirilmemeli, pozitif 

yaymadan sonra objektif temizlenmeli ve immersiyon şişesinin ağzı asla yaymaya 

değdirilmemelidir. 

Boyaların hazırlanması sırasında boyaların kontaminasyonu ihtimali nedeniyle de her yeni 

lotta negatif kontrol ile boyalar kontrol edilmelidir. 

 

14. ÖLÇME BELİRSİZLİĞİ: 

   

 Bu test için ölçme belirsizliği yoktur.  

 

15. BİYOLOJİK REFERANS ARALIKLARI: 

 

 Bu test için biyolojik referans aralıkları yoktur. 

 

 

16. ANALİZ SONUÇLARININ RAPOR EDİLEBİLEN ARALIĞI: 

 

Yayma değerlendirme sonuçlarının rapor edilebilen aralığı değerlendirme tablosunda 

tanımlandığı şekildedir. 

 

17. UYARI / KRİTİK DEĞERLER: 

 

 Pozitif ve negatif kontrollerin uygun çıkmaması derhal laboratuvar sorumlusuna bildirilir, 

hasta sonucu verilmez. 

 Yayma sonucunun pozitif olması halinde laboratuvar sorumlusu uyarılır ve kayıt altına 

alınır. 

 Laboratuvar sorumlusu pozitif ARB sonucunu ilgili hekime telefon ile bildirir ve “Bildirim 

Formu”na işler. 

 300 alanda 1-2 basil görülürse sonuç şüphelidir, tekrar örnek istenir. 
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18. ANALİZ SONUÇLARININ YORUMU: 

 

 Mikroskopide ARB pozitifliği; tüberküloz anlamına gelmez, diğer Tüberküloz Dışı 

Mikobakteri enfeksiyonları da unutulmamalıdır. 

 Mikroskopide ARB negatifliği; hastanın tüberküloz olmadığı anlamına gelmez. 

 Tüm sonuçlar altın standart olan kültür ile desteklenmelidir (Klinik Örnekten Mikobakteri 

Tanısı İş Akış Şeması). Klinik-radyolojik tanı önemlidir. 

 

19. DEĞİŞKENLİĞİN POTANSİYEL KAYNAKLARI: 

 

Örneğin uygun yerden ve uygun miktarda alınması, uygun koşullarda saklanması ve 

yollanması değişkenliğe neden olmaktadır. 

 

20. RAPORLANDIRMA: 

 

 Sonuçlar “KSÜ SUA MLMB Rutin Kayıt - Sonuç Defteri”ne işlenir. 

 Mikroskopik inceleme sonrasında sonuçlar klinisyene rapor edilir. Raporda kullanılan 

boyama yöntemi, yayma sonucu, inceleme tarihi, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji 

uzmanının imzası bulunmalıdır. 

 Tüm sonuçlar örneğin laboratuvara ulaşmasını takip eden 24 saat sonra verilir. 

 Değerlendirme yapılırken kullanılan skorlama olan “1+, 2+, 3+ veya 4+ ARB pozitif basil 

görüldü” şeklinde raporlanır. 

 “ARB negatif” raporu 100 mikroskop alanında ARB görülmemesi halinde verilir. 

 Tüm pozitiflikler ivedilikle ilgili hekime telefon ile bildirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


