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1. AMAÇ  

 

Laboratuvarımıza gelen Tüberküloz şüpheli olgulardan alınan klinik örneklerde Löwenstein 

Jensen(LJ) katı besiyeri ve otomatize kültür cihazı (MGIT 320) kullanılarak mikrobakterilerin 

üretilmesi amaçlanır ve bu aşamadaki tüm uygulamaları kapsar. 

 

2.KAPSAM 

 

3.KISALTMALAR 

 

DS: Distile Su 

TB: Tüberküloz 

MGIT: Mycobacterium Growth Indicator Tube 

LJ: Löwenstein Jensen besiyeri 

GC: Growth Kontrol (Üreme kontrol) 

MTBC: Mycobacterium tuberculosis kompleks 

OADC: Oleik asit-albümin-dekstroz-katalaz 

TDM: Tüberküloz Dışı Mikobakteriler 

PBS: Fosfat tamponu 

 

4.TANIMLAR 

 

5.SORUMLULAR 

 

5.1.SORUMLULUKLAR: 

 

Bu standart çalışma prosedürü kapsamındaki; 

Sorumlu olduğu analiz ile ilgili numune kabul kriterlerini, analizin kalite kontrol izleme sıklığını, 

analiz sırasında ve/veya sonuçlarında her hangi bir sapma tespit edildiğinde analizi durdurmaktan 

ve laboratuvar sorumlusunu bilgilendirmekten, analiz 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, numune kabul ve analizle ilgili belirlenen kriterlere göre gerekli kalite kontrollerin 

yapılmasını sağlamaktan, kültür analizinin sonucunda ortaya çıkan verileri değerlendirmek ve 

onaylamaktan, analiz sonuçlarında her hangi bir sapma tespit edildiğinde analizi durdurmaktan, 

uygunsuzluğu ortadan kaldırmak için gerekli faaliyetleri planlamaktan Laboratuvar Sorumlusu 

sorumludur. 

 

6.FAALİYET AKIŞI 

 

7. GÜVENLİK UYARILARI (HİJYEN VE GÜVENLİK): 

  

 Biyogüvenlik Çalışma Talimatına uygun olarak kişisel koruyucu ekipmanlar 

(eldiven,önlük,maske) 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.Çalışma bitiminde kontaminasyonu engellemek için çalışma yüzeyi dezenfektanla 

temizlenir. 

8. LABORATUVAR KOŞULLARI: 



 

 
KÜLTÜR STANDART ÇALIŞMA 

PROSEDÖRÜ 

Doküman Kodu ML.PR.02 

Yayın Tarihi 21.08.2017 

Revizyon No 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           2 / 6 

 

Tüm işlemler temiz alandan kirli alana doğru tek yönlü hava akımı olan izlenebilir negatif basınçlı 

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

yapılır. Ortam sıcaklığı 22 +/- 3oC’de olmalıdır. 

 

9. ANALİZ PRENSİBİ: 

 

 Klinik örneklerde bulunan canlı mikobakterilerin besiyerlerinde üretilip tanımlanması esasına 

dayanır. 

 

a) BACTEC MGIT 320 sistemi kullanılarak Mikobakterilerin üretilmesi için non-radyometrik bir 

testdir. BBL MGIT 7 ml MGIT tüpü mikrobakterilerin üremesini ve saptanmasını sağlayan 

modifiye Middlebrook 7H9 broth içerir. MGIT tüpünün dibindeki silikon içine floresan madde 

gömülüdür. Floresan madde sıvı besiyerinde çözülmüş oksijen varlığına duyarlıdır. Çözülmüş 

oksijenin başlangıçtaki konsantrasyonu floresan maddeden floresan yayılımını baskılar. Üreyen 

mikroorganizmalar oksijeni tüketir ve floresan maddenin floresan yaymasına neden olur. 

 

b) LJ (Löwenstein Jensen) besiyeri mikobakterilerin üretilmesinde kullanılan yumurta bazlı katı 

besiyeridir. İnoküle edilen örnekte mikobakteri basilleri varsa besiyeri üzerine yapışır ve 

çoğalarak koloni oluşturur. Koloniler gözle görülebilir belli bir büyüklüğe ulaşınca koloni 

morfoloji özelliği tanımlanabilir. 

 

10. YÖNTEM PERFORMANSI: 

 Yöntem performansı değerlendirme sonuçları kültür verifikasyon raporunda verilmiştir. 

 

11. BİRİNCİL NUMUNE: 

 İşlenmiş akciğer ya da akciğer dışı klinik örnekler. 

 

 12. NUMUNE KABININ TİPİ VE KATKI MADDELERİ: 

 Numuneler fiksatif içermeyen steril, sızdırmaz, tek kullanımlık, 50 ml hacimde, uygun        

şekilde etiketlenmiş, plastik kaplardır. 

 

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

VE SARF MALZEMELER: 

 

 Otomatik pipet veya pastör pipeti 

 Cama yazar kalem 

 50ml lik burgu kapaklı santrifüj polipropilen tüpü 

 Tel veya plastik spor 

 Çamaşır Suyu (NaOCl) 

 Alkol  

 Gazlı Bez (Tülbent) veya kurutma kağıdı 

 1-2 mm çaplı cam boncuk (steril) 

 H37Rv (ATTC 27294) 

 MGIT PANTA 

 MGIT Growth Supplemant 

 MGIT kültür tüpü 

 LJ besiyeri 

 Sınıf II Biyogüvenlik kabini 

 Vorteks 
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 BACTEC MGIT 320 cihazı 

 Santrifüj 

 İnkübatör; 37oC, 25oC veya 42oC 

 Buzdolabı (2-8oC) 

 Soğutucu (-20oC) 

   

    14. ANALİZ AŞAMALARI: 

   

     Örnekleme: 

 

 Klinik örnek 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: 

 

BACTEC MGIT 320 Cihaz kalibrasyonunu kendisi otomatik olarak yapmakta ve her ay                                                                                              

rapor alınmaktadır. 

 

     Analizin Yapılması: 

1. Kültür Ekim ve İnkübasyonu; 

 İşlenmiş örnekten önce MGIT tüpüne, sonra LJ besiyerine ekim yapılır. 

 MGIT tüplerinin hazırlanması: 

 MGIT Growth Supplemantten 15 mL olacak şekilde çekilir ve liyofilize MGIT PANTA 

şişesine aktarılır. İyice çözülmesi beklenir. Fakat şişe çalkalanmaz. 

 Çözülmüş PANTA şişeleri 2-8oC'de 5 gün, -20oC'de 6 ay saklanabilir. 

 MGIT sıvı kültür tüpüne ekim ve inkübasyon: 

 MGIT tüpleri üzerine laboratuvar protokol numaraları yazılır. 

 MGIT tüplerine PANTA içeren MGIT Growth Supplementten 0,8 mL eklenir. 

 Hazırlanan bu tüp üzerine işlenmiş örnekten 10 damla pastör pipeti (yaklaşık 0,5 mL) 

ile damlatılır. 

 Tüpün kapağı kapatılır ve tüp alt üst edilerek karıştırılır. 

 Barkodu okutularak cihaza yerleştirilir. 

 Cihaz pozitif sinyal verene kadar en az 45 gün boyunca inkübe edilir. 

 LJ katı besiyerine ekim ve inkübasyon: 

 LJ tüpleri üzerine laboratuvar protokol numaraları yazılır. 

 LJ tüpünde sıvı toplanmış ise bu sıvı dökülür. 

 Hazırlanan LJ tüpü üzerine işlenmiş örnekten 4 damla (yaklaşık 0,2 mL) pastör pipeti ile 

damlatılır. 

 Ekilen örnekler, emilinceye kadar kapakları gevşek, besiyeri yüzeyi yukarı bakacak şekilde 

yatık pozisyonda 35-37°C’de bir hafta süresince inkübe edilir. Birinci hafta sonunda kapakları 

sıkıştırılarak dik konumda 60 gün boyunca inkübasyona devam edilir. 

 

2. Kültürlerin Değerlendirilmesi; 
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 MGIT kültürünün takibi: 

 Cihazın pozitif sinyal vermesi durumunda veya inkübasyon süresinin bitiminde yapılır. 

 Değerlendirme “Sıvı Kültür Değerlendirme İş Akış Şeması”na göre yapılır. 

 LJ besiyerinde üremenin takibi: 

 Hızlı üreyen mikobakterilerin erken saptanabilmesi ve kontamine kültürlerin hemen 

uzaklaştırılması amacıyla ilk hafta iki  sonra 8. haftaya dek en az haftada bir kez üreme 

açısından kontrol edilir. 

 Üreme olan besiyerlerinin değerlendirilmesi “Katı Kültür Değerlendirme İş Akış Şeması”na 

göre yapılır. 

 Örnekte kontaminasyon saptanırsa işlem görmüş örnekten yeniden dekontaminasyon 

yapıldıktan sonra tekrar ekim yapılır. 

    

 3. ARB Pozitif Üremede MTBC - TDM Ayrımı; 

 

 İmmünokromatografik strip testle (kart test) MTBC - TDM ayrımı yapılır. 

 Test öncesinde kart testler folyo torbası içinde oda sıcaklığına getirilir. 

 Testten hemen önce kart test folyo torbasından çıkarılır düz bir yüzeye yerleştirilir. 

 Test edilecek her örnek için bir kart test etiketlenir. 

 ARB pozitif üremiş kültür içeren sıvı besiyeri ters çevrilerek ve vortekslenerek tamamen 

karıştırılır. 

 Sıvı besiyerinin kapağı çıkarılır, steril bir pipet ucu kullanılarak uygun şekilde etiketlenmiş 

kart testin örnek kuyusuna 100 μL pipetlenir. Tüpün kapağı kapatılır. 

 Zamanlayıcı 15 dakikaya ayarlanır. 

 Süre sonunda okuma yapılarak yorumlanır. 

 Her kart test kontrol (C) içerir. C kuyucuğunda pembe-kırmızı renk oluşmuşsa test 

 değerlendirilir, oluşmazsa değerlendirilmez. 

 Test ‘T’ konumunda; 

 Pembe-kırmızı çizgi oluşursa test pozitiftir, 

 Pembe-kırmızı çizgi oluşmazsa test negatiftir. 

 MTBC veya TDM olarak tespit edilmiş izolatlar “Suş Saklama ve Stoklama Talimatı”na göre 

saklanır. 

 

 Hesaplamalar: 

Sonuçların değerlendirilmesinde herhangi bir matematiksel işlem yapılmamaktadır. Sonuçlar 

pozitif  ve negatif olarak değerlendirilir. 

        

 Bakım: 

            

 İnkübatör ve MGIT 320 Cihaz bakım talimatına göre yapılır. 

 

 Veri ve Kayıt Yönetimi: 

 

 Numuneler laboratuvara geldiğinde “Rutin Kayıt – Sonuç Defteri”ne kaydedilir ve protokol 

numarası verilir. Sonuçlar da yine “Rutin Kayıt – Sonuç Defteri”ne ve laboratuvar bilgi 

sistemine (LBYS)’ye girilir ve sıvı kültür çalışmaları “Sıvı Kültür Çalışma Formu”na kayıt 

edilir. 
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 Atıkların Bertarafı: 

            

 Test sonunda oluşan tıbbi atıklar “Enfeksiyöz Atık Çalışma Talimatı”na göre bertaraf edilir. 

 

 15. KALİTE KONTROL KRİTERLERI: 

 

 Kültür için iç kalite kontrol besiyerlerinin kontrolünü içermektedir. Besiyeri kontrolü; 

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

 Sterilite kontrolü 

 3-5 adet sadece besiyeri içeren MGIT tüpü 37oC’de 2 gün inkübe edilir. 

 Herhangi bir bakteriyel kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir. 

 Ayıraçların kontrolü için kanlı ağara ekim yapılır 37oC’de 2 gün inkübe edilir. 

 Herhangi bir bakteriyel kontaminasyon olup olmadığı değerlendirilir. 

 Performans kontrolü 

 M. tuberculosis H37Rv 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 üremesi beklenir. 

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

 LJ besiyeri için kalite kontrol her yeni lotta uygulanır. 

 Görünüm kontrolü 

 Besiyerlerinin renk, pH ve yüzeylerinin düzgünlüğü kontrol edilir. 

 Sterilite kontrolü 

 3-5 adet LJ besiyeri 37oC’de 2 gün inkübe edilir. Herhangi bir bakteriyel kontaminasyon 

olup olmadığı değerlendirilir. 

 Performans kontrolü 

 M. tuberculosis H37Rv  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 ve LJ besiyerlerine ekilir. 

 M. tuberculosis 6-10 gün içerisinde beklenir. 

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

  

13. GİRİŞİMSEL ETKİLER VE ÇAPRAZ TEPKİMELER: 

         

Bu test için kullanılacak birincil numune saf olmalıdır. Örneği işleme sırasında kullanılan 

solüsyonlarla çapraz kontaminasyon olabileceğinden her hasta için tüm işlemler dikkatle 

yapılmalıdır.Numunenin kontamine olması durumunda test etkileneceği için birincil numune 

tekrar örnek işleme alınarak saflaştırılır. Çapraz kontaminasyonu engellemek için her örnek ayrı 

pipet ve pipet ucu kullanılarak çalışılır. 
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16. ÖLÇME BELİRSİZLİĞİ: 

  

 Kalitatif analiz olduğu için ölçüm belirsizliği hesaplanmamaktadır. 

 

17. BİYOLOJİK REFERANS ARALIKLARI: 

         

 Kalitatif analiz olduğu için biyolojik referans aralığı yoktur. 

 

18. ANALİZ SONUÇLARININ RAPOR EDİLEBİLEN ARALIĞI:  

      

 Tüm analiz sonuçları pozitif, negatif veya kontaminasyon olarak rapor edilebilmektedir. 

  

20. UYARI / KRİTİK DEĞERLER: 

 

 Kültürde ARB pozitif üreme olması “uyarı” veya “kritik” değerdir ve hekim veya yetkili kişi 

uyarılır ve kayıt altına alınır. 

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

Formu”na işler. 

  

21. ANALİZ SONUÇLARININ YORUMU: 

 

 Laboratuvar tarafından yorum yapılmamaktadır. 

   

22. DEĞİŞKENLİĞİN POTANSİYEL KAYNAKLARI: 

 

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

değişkenliğe neden olmaktadır. 

 Besiyerlerinde kontaminasyon olması mikobakterinin tespit edilmemesine neden olabilir. Bu 

durumda örnek tekrar dekontamine edilerek yeniden ekilir. Yine kontaminasyon olması 

durumunda yeni örnek istenir. 

 

23. RAPORLANDIRMA: 

 

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

 Sonuçlar klinisyene rapor edilir. Raporda kullanılan boyama yöntemi, yayma sonucu, inceleme tarihi, 

mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanının imzası bulunmalıdır. 

 Üreme olmayan örnekler inkübasyon süresi dolduktan sonra 24 saat içerisinde “üreme 

olmadı”şeklinde rapor edilir. 

 ARB pozitif üreme olan örnekler için önce MTBC – TDM ayrımı yapılır, MTBC – TDM 

ayrımında MTBC tespit edilen örnekler “Mycobacterium tuberculosis kompleks üredi” 24 saat 

içerisinde şeklinde raporlanır. 

 Tüm pozitiflikler ivedilikle ilgili hekime telefon ile bildirilir. 

 

 


