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Aside direnAside direnççli boyama, li boyama, mikobakterilerinmikobakterilerin
lipitten zengin hlipitten zengin hüücre duvarlarcre duvarlarıınnıın n 
boyanmasboyanmasıı ve renk giderici ajan asit ve renk giderici ajan asit 
alkolle boyayalkolle boyayıı bbıırakmamasrakmamasıı esasesasıına na 
dayandayanıır.r.

Direk Direk mikroskobimikroskobi ile gile göörrüülebilmesi ilebilmesi iççin in 
balgambalgamıın her n her mlml’’dede 5 bin ile 10 bin basil 5 bin ile 10 bin basil 
bulunmasbulunmasıı gereklidir.gereklidir.



Aside direnAside direnççli boyama :li boyama :
1) Erken tan1) Erken tanııda,da,
2) K2) Küültltüürden elde edilen mikroorganizmanrden elde edilen mikroorganizmanıın n 
aside direnaside direnççli yapli yapııssıınnıı

 
dodoğğrulamada,rulamada,

3) Tedavinin etkinli3) Tedavinin etkinliğğini izlemede veini izlemede ve
4) Direk duyarl4) Direk duyarlııllıık testinde, k testinde, öörnerneğğin uygun in uygun 
dildilüüsyonununsyonunun

 
hazhazıırlanmasrlanmasıında.nda.



TB tanTB tanııssıında ARB nda ARB MikroskopiMikroskopi

Esas deEsas değğeri;eri;
HHıızzıı
ÖÖzgzgüüllllüüğğüü

 
oldukoldukçça ya yüüksek ksek 

Ana dezavantajAna dezavantajıı;;
DuyarlDuyarlııllığıığı

 
dedeğğiişşkenken

OldukOldukçça ya yüüksek oranda doksek oranda doğğru tanru tanıı;;
ParamedikalParamedikal

 
personel yapabilirpersonel yapabilir

Basit ve mevcut ekipman kullanBasit ve mevcut ekipman kullanıımmıı



ARB ARB öözgzgüüllllüüğğüü % 99% 99’’un un üüzerindedir.zerindedir.



TBTB’’dada
 ARB pozitif yaymalarARB pozitif yaymalarıın n 
öözgzgüüllllüüğğüü

Referans,Referans,üülke             HIV+     ARB pozitif, TB delke             HIV+     ARB pozitif, TB değğil il 
Long, Haiti, 1991Long, Haiti, 1991

 
26%26%

 
4/199 4/199 hastahasta

(2/2 HIV+/(2/2 HIV+/--))
GithuiGithui, Kenya, 1992, Kenya, 1992

 
33%33%

 
0/320 0/320 hastahasta

WarndorffWarndorff, , 
Malawi, 1997Malawi, 1997

 
>50%?>50%?

 
2/904 2/904 hastahasta

(1/1 HIV+/(1/1 HIV+/--))
Van Van DeunDeun, , 

Bangladesh, 2001 Bangladesh, 2001 <1%<1%
 

3/1065 3/1065 hastahasta



ARB duyarlARB duyarlııllığıığı %22%22-- 80 aras80 arasıında nda 
dedeğğiişşmektedir.mektedir.



DuyarlDuyarlııllığıığı  etkileyen faktetkileyen faktöörler;rler;

ÖÖrnerneğğin tipi,in tipi,
EnfekteEnfekte eden eden mikobakterimikobakteri ttüürrüü,,
DekontaminasyonDekontaminasyon ve konsantrasyon ve konsantrasyon 
iişşleminin etkisi,leminin etkisi,
Boyama tipi,Boyama tipi,
YaymanYaymanıın kaln kalıınlnlığıığı,,



HastalHastalığıığın n prevalansprevalansıı ve ave ağığırlrlığıığı,,
Toplanan materyalin kalitesi,Toplanan materyalin kalitesi,
ÖÖrnekte mevcut rnekte mevcut mikobakterininmikobakterinin miktarmiktarıı,,
Direk veya konsantre hazDirek veya konsantre hazıırlanrlanııp p 
hazhazıırlanmadrlanmadığıığı, , 
YaymayYaymayıı inceleyen inceleyen laboratuvarlaboratuvar
personelinin deneyimi.personelinin deneyimi.

DuyarlDuyarlııllığıığı  etkileyen faktetkileyen faktöörler;rler;



2630 balgam 2630 balgam öörnerneğğinde yapinde yapıılan lan 
ççalalışışmada,mada,
her 100 alanda en az 10 basil varsa Zher 100 alanda en az 10 basil varsa Z--N N 
ve ve florokromflorokrom

 
boyamanboyamanıın duyarln duyarlııllııklarklarıınnıın n 

benzer, benzer, 
her 100 alanda 10her 100 alanda 10’’

 
dan daha az basil dan daha az basil 

varsa varsa florokromflorokrom
 

boyama duyarlboyama duyarlııllığıığınnıın n 
daha ydaha yüüksek olduksek olduğğu; u; 



bir yaymaybir yaymayıı
 

negatif olarak raporlamadan negatif olarak raporlamadan 
öönce gerekli ortalama zaman nce gerekli ortalama zaman ZiehlZiehl--

 NeelsenNeelsen
 

boyama ile 7 dakika 44 saniye, boyama ile 7 dakika 44 saniye, 
aynaynıı

 
bbüüyyüütmede tmede florokromflorokrom

 
mikroskobimikroskobi

 
ile 3 ile 3 

dakika 34 saniye oldudakika 34 saniye olduğğu gu göösterilmisterilmişştir. tir. 

BaBa
 

F ve ark.F ve ark.IntInt
 

J J TubercTuberc
 

LungLung
 

Dis, 1999; 3(12): 1101Dis, 1999; 3(12): 1101--
 

5.5.



Tek baTek başışına akut inflamatuar na akut inflamatuar eksudaeksuda
veya seyrek granveya seyrek granüülom gibi bakteri lom gibi bakteri 
yyüükküünnüün yn yüüksek olduksek olduğğu durumlarda u durumlarda 
ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen boyama ile ARB boyama ile ARB 
pozitiflipozitifliğğinin inin florokromflorokrom boyama kadar boyama kadar 
iyi olduiyi olduğğu gu göösterilmisterilmişştir.tir.

Kumar N ve ark. Kumar N ve ark. CytopathologyCytopathology, 1998; 9(3):208, 1998; 9(3):208--14. 14. 



Doku Doku öörneklerinde Real time PCR ile rneklerinde Real time PCR ile 
karkarşışılalaşşttıırmalrmalıı yapyapıılan lan ççalalışışmada, mada, formalinformalin
ve ve ksileninksilenin ve ayrve ayrııca tek baca tek başışına % 10 na % 10 
formalinleformalinle yapyapıılan muamelenin de lan muamelenin de 
mikobakterilerinmikobakterilerin aside direnaside direnççli li 
boyanmalarboyanmalarıınnıı azalttazalttığıığı ggöösterilmisterilmişştir. tir. 

FukunagaFukunaga
 

H ve ark. H ve ark. AmAm
 

J J RespirRespir
 

CritCrit
 

CareCare
 

MedMed, 2002;166:994, 2002;166:994--997.997.



SaceanuSaceanu ve ark. ve ark. sitosantrifsitosantrifüüjj kullankullanıılarak larak 
KinyounKinyoun boyama ile ARB duyarlboyama ile ARB duyarlııllığıığınnıın % n % 
100100’’e ulae ulaşşttığıığınnıı bildirmibildirmişşlerdir. lerdir. 

SaceanuSaceanu
 

CA ve ark.J CA ve ark.J ClinClin
 

MicrobiolMicrobiol
 

1993; 31:23711993; 31:2371--2374.2374.



WoodsWoods sadece ARB boyama isadece ARB boyama iççin in 
sitosantrifsitosantrifüüjjüü tavsiye etmemekte; ancak tavsiye etmemekte; ancak 
sitosantrifsitosantrifüüjj mevcutsa, konsantre mevcutsa, konsantre 
öörneklerden yayma hazrneklerden yayma hazıırlanmasrlanmasıı
istenmiistenmişşse se sitosantrifsitosantrifüüjj kullankullanıımmıınnıı
öönermektedir. nermektedir. 

WoodsWoods
 

GL. GL. TheThe
 

mycobacteriologymycobacteriology
 

laboratorylaboratory
 

andand
 

newnew
 

diagnosticdiagnostic
 techniquestechniques. . InfectInfect

 
DisDis

 
ClinClin

 
North North AmAm, 2002; 16(1): 127, 2002; 16(1): 127--

 
144.144.



3486 balgam 3486 balgam öörnerneğğinde,inde,
TTüüm m öörnekler volrnekler volüüm dikkate alm dikkate alıınmadan nmadan 
yapyapıılan muayenede duyarllan muayenede duyarlııllıık % 72.5; k % 72.5; 
>= 5 ml balgam miktar>= 5 ml balgam miktarıı ile yapile yapıılan lan 
incelemede ARB duyarlincelemede ARB duyarlııllığıığı % 92 % 92 
saptanmsaptanmışışttıır.r.
WarrenWarren

 
J ve ark. J ve ark. AmAm

 
J J RespirRespir. . CritCrit

 
CareCare

 
MedMed. . VolumeVolume

 
161, 5. May 2000, 161, 5. May 2000, 

15591559--
 

1562.1562.



KinyounKinyoun’’ss karbolkarbol fuksinfuksin metodunun ZN metodunun ZN 
metoduna gmetoduna gööre duyarlre duyarlııllığıığınnıın  dn  düüşşüük k 
olduolduğğu saptanmu saptanmışışttıır.r.

DuyarlDuyarlııllığıığın n karbolkarbol fuksinfuksin konsantrasyonu, konsantrasyonu, 
boyama ve zboyama ve zııt boyama zamant boyama zamanıı ve ve asidasid
alkol konsantrasyonu ile anlamlalkol konsantrasyonu ile anlamlıı olarak olarak 
etkilendietkilendiğği gi göösterilmisterilmişştir. tir. 



Standart prosedStandart prosedüürler uygulanrler uygulanıırsa ZN ve rsa ZN ve 
florokromflorokrom metodlarmetodlarıınnıınn duyarlduyarlııllıık ve k ve 
öözgzgüüllllüüğğüünnüün yakn yakıın oldun olduğğu gu göösterilmisterilmişştir.tir.

SomoskSomosköövivi
 

ve ark. ve ark. ChestChest
 

2001;120:2502001;120:250--257.257.



CetylpyridiniumchlorideCetylpyridiniumchloride’’ de saklanan de saklanan 
balgam balgam öörneklerinde ZN metodu ile ARB rneklerinde ZN metodu ile ARB 
tayininin anlamltayininin anlamlıı olarak azaldolarak azaldığıığı
ggöösterilmisterilmişştir.tir.

SelvakumarSelvakumar
 

N ve ark. N ve ark. IntInt
 

J J TubercTuberc
 

LungLung
 

DisDis. 2004 . 2004 FebFeb;8(2):248;8(2):248--52.52.



Seri yayma incelemelerinde,Seri yayma incelemelerinde,
ilk yaymada % 80ilk yaymada % 80--8282
ikinci yaymada % 10ikinci yaymada % 10--14, 14, 
üçüüçüncncüü

 
yaymada % 5yaymada % 5--8 8 

artan oranlarda ARB pozitifliartan oranlarda ARB pozitifliğği saptanacakti saptanacaktıır.r.



Seri yayma Seri yayma öörneklerinde pozitiflik yrneklerinde pozitiflik yüüzdesizdesi

Referans/Referans/üülke            1.yaymada   2. yaymada   3. yaymadalke            1.yaymada   2. yaymada   3. yaymada
pozitiflik %       artma %  pozitiflik %       artma %  artma %artma %

AndrewsAndrews, , HindHind. 1959       79 %                18 %           3 %. 1959       79 %                18 %           3 %
BlairBlair, ABD 1973               81 %                10 %           9 %, ABD 1973               81 %                10 %           9 %
UrbanczikUrbanczik, 1985              80, 1985              80--82 %          1082 %          10--14 %     514 %     5--8 %8 %
IpugeIpuge, Tanzanya 1996     88 %                9 %            3 %, Tanzanya 1996     88 %                9 %            3 %
HarriesHarries, , MalawiMalawi

 
1996       83 %               13 %           4 %1996       83 %               13 %           4 %

FinchFinch, ABD 1997   HIV , ABD 1997   HIV --
 

89 %               10 %           1 %89 %               10 %           1 %
HIV +   79 %               21 %   HIV +   79 %               21 %   --

Nelson, ABD 1998            77 %               15 %           8 Nelson, ABD 1998            77 %               15 %           8 %%
Salim, BangladeSalim, Bangladeşş

 
1998     85 %               14 %           1 %1998     85 %               14 %           1 %

Van Van DeunDeun, , BanglBangl. 2002     95 %                 4 %           1 %. 2002     95 %                 4 %           1 %



MikobakterilerinMikobakterilerin aside direnaside direnççli yapli yapııssıı birkabirkaçç
metotla tayin edilir:metotla tayin edilir:

KarbolfuksinKarbolfuksin
 

metodu ( metodu ( ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen, , 
KinyounKinyoun))

FlFloorokromrokrom
 

metodu (metodu (auramineauramine
 

O, O, auramineauramine--
 rhodaminerhodamine))





Herhangi tip klinik materyal veya Herhangi tip klinik materyal veya mikobakterimikobakteri
kküültltüürrüünden elde edilen mikroorganizmalar nden elde edilen mikroorganizmalar 
inceleme inceleme öörnerneğği olabilir.i olabilir.

TTüüm m öörneklere rneklere biolojikbiolojik ggüüvenlik kabininde ivenlik kabininde işşlem lem 
uygulanmaluygulanmalııddıır.r.

Her Her öörnekten birkarnekten birkaçç yayma hazyayma hazıırlamak en rlamak en 
iyisidir.iyisidir.



YoYoğğunlaunlaşşttıırrıılmlmışış öörneklerde rneklerde çöçökküüntntüüden, den, 
yoyoğğunlaunlaşşttıırrıılmamlmamışış öörneklerde kanlrneklerde kanlıı veya veya 
nekrotik materyalden yayma haznekrotik materyalden yayma hazıırlanrlanıır.r.



YoYoğğunlaunlaşşttıırrıılmlmışış öörneklerde rneklerde çöçökküüntntüüden, den, 
yoyoğğunlaunlaşşttıırrıılmamlmamışış öörneklerde kanlrneklerde kanlıı veya veya 
nekrotik materyalden yayma haznekrotik materyalden yayma hazıırlanrlanıır.r.

ÖÖrnek lam rnek lam üüzerine  zerine  
bir para boyutunda bir para boyutunda 
(1.5 x 1.5 cm (1.5 x 1.5 cm 

boyutlarboyutlarıında ) yaynda ) yayııllıır.r.



YaymanYaymanıın kaln kalıınlnlığıığınnıın kontrol edilmesin kontrol edilmesi



ÇÇok kalok kalıın yayma               Don yayma               Doğğru  yayma                 ru  yayma                 ÇÇok ince yaymaok ince yayma



YaymanYaymanıın boyutun boyutu

ÇÇok bok büüyyüük              k              ÇÇok kok küçüüçük           Birden fazla                       Dok           Birden fazla                       Doğğru ru 



Lam Lam üüzerine birden fazla yayma zerine birden fazla yayma 
yapyapıılmamallmamalıı. . 

Yayma Yayma biolojikbiolojik ggüüvenlik kabininde havada venlik kabininde havada 
kurutulur.kurutulur.



YayYayıılmlmışış materyal materyal şşu yu yööntemlerden biri ile lama ntemlerden biri ile lama 
tesbittesbit edilir:edilir:
1) Elektrikli lam 1) Elektrikli lam ııssııttııccııssıında,nda,
2) Bek2) Bek’’in mavi alevinde,in mavi alevinde,
3) Saf 3) Saf metanolmetanol

 
iiççeren bir kavanozda.eren bir kavanozda.

* Is* Isıı
 

ile ile tesbittesbit
 

etme tetme tüüm m mikobakterilerimikobakterileri
 ööldldüürmeyebilir. rmeyebilir. 



Her boyamada kontrol lamHer boyamada kontrol lamıı
 

bulunmalbulunmalııddıır.  r.  
* * NNegatifegatif

 
kontrol; kontrol; NocardiaNocardia

 
asteriodesasteriodes

ATCC 3308 ATCC 3308 
* * PPozitifozitif

 
kontrol; kontrol; MycobacteriumMycobacterium

 
tuberculosistuberculosis

H37Ra ATCC 25177H37Ra ATCC 25177

E. E. colicoli
 

ve M. ve M. kansasiikansasii
 

gibi daha az gibi daha az patojenikpatojenik
 organizmalar da kullanorganizmalar da kullanıılabilir.labilir.



KarbolfuksinKarbolfuksin
 

boyamada,boyamada,

MycobacteriumMycobacterium
 

ttüürleri krleri kıırmrmıızzıı
 

veya veya 
morumsu kmorumsu kıırmrmıızzıı

 
renkte;renkte;

N. N. asteriodesasteriodes
 

veya E.veya E.colicoli
 

mavi veya yemavi veya yeşşil il 
renkte grenkte göörrüüllüür.                                                     r.                                                     



Kabul edilemez kontrol lamlarKabul edilemez kontrol lamlarıı
 

şşunlardunlardıır:r:
KarbolfuksinKarbolfuksin

 
boyamada,boyamada,

11--
 

Pozitif kontrol kPozitif kontrol kıırmrmıızzıı
 

boyalboyalıı
 

dedeğğil ise,il ise,
22--

 
Negatif kontrol renk giderme iNegatif kontrol renk giderme işşleminden leminden 

sonra ksonra kıırmrmıızzıı
 

kalmakta ise,kalmakta ise,
33--

 
Zeminin rengi yeterince giderilememiZeminin rengi yeterince giderilememişş

 
ise,ise,



Kontrol lamlarKontrol lamlarıında,nda,

Problem gProblem göörrüüldldüüğğüü
 

zaman hasta lamlarzaman hasta lamlarıı
 

ve bir ve bir 
kontrol lam yeniden boyanmalkontrol lam yeniden boyanmalııddıır. r. 



Boyama Teknikleri:Boyama Teknikleri:
A. A. ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen

 
(s(sııcak cak karbolfuksinkarbolfuksin) boyama:) boyama:

..
 

Lam Lam ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen
karbolfuksinkarbolfuksin

 
ile ile 

kaplankaplanıır.r.

..
 

Lam alttan 3Lam alttan 3--5 5 
dakika dakika ııssııttııllıır.r.



ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen
 (s(sııcak cak karbolfuksinkarbolfuksin) ) 

boyama:boyama:

..
 

Lam soLam soğğuduktan sonra sudan geuduktan sonra sudan geççirilir.irilir.
. . % 3 asit alkolle renk giderilir.% 3 asit alkolle renk giderilir.
..

 
Lam suyla yLam suyla yııkankanıır.r.

..
 

Metilen mavisi ile 20Metilen mavisi ile 20--30 saniye boyan30 saniye boyanıır.r.



ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen
 (s(sııcak cak karbolfuksinkarbolfuksin) ) 

boyama:boyama:

..
 

Lam suyla yLam suyla yııkankanıır.r.

..
 

Havada kurutulur. Havada kurutulur. 



BB. . KinyounKinyoun
 

karbolfuksinkarbolfuksin(so(soğğuk uk karbolfuksinkarbolfuksin) ) 
boyama: boyama: 

ZiehlZiehl--NeelsenNeelsen
 

boyamadan tek farkboyamadan tek farkıı
 

lamlamıın n 
ııssııttıılmamaslmamasııddıır.r.



BoyalBoyalıı  iyi yayma ve kiyi yayma ve kööttüü  yayma yayma 
öörneklerirnekleri



BoyalBoyalıı  iyi yayma ve kiyi yayma ve kööttüü  yayma yayma 
öörneklerirnekleri

Lam yaLam yağğllıı
 

ise                    Lam ise                    Lam ççizik iseizik ise



BoyalBoyalıı  iyi yayma ve kiyi yayma ve kööttüü  yayma yayma 
öörneklerirnekleri

Yayma kaynatYayma kaynatııllıırsarsa
 
Islak yayma Islak yayma fiksefikse

 
edilirseedilirse



BoyalBoyalıı  iyi yayma ve kiyi yayma ve kööttüü  yayma yayma 
öörneklerirnekleri

Fazla Fazla ııssııttııllıırsa                   Dorsa                   Doğğru yaymaru yayma



BoyalBoyalıı  iyi yayma ve kiyi yayma ve kööttüü  yayma yayma 
öörneklerirnekleri

Renk giderme iRenk giderme işşlemi                     Zlemi                     Zııt boyama st boyama süüresi resi 
yetersiz olduyetersiz olduğğu zaman                     au zaman                     aşşttığıığı

 
zamanzaman



BoyalBoyalıı  iyi yayma ve kiyi yayma ve kööttüü  yayma yayma 
öörneklerirnekleri

Uygun yaymaUygun yayma



KarbolfuksinKarbolfuksin boyalboyalıı yaymalar 100xyaymalar 100x’’ llüük k 
immersiyonluimmersiyonlu objektif ile (1000x bobjektif ile (1000x büüyyüütme)  tme)  
incelenir.incelenir.



YaymayYaymayıı negatif olarak raporlamadan negatif olarak raporlamadan öönce nce 
minimum 300 alan incelenmeliminimum 300 alan incelenmeli

(Yayman(Yaymanıın uzun kenarn uzun kenarıı
boyunca 3, kboyunca 3, kıısa kenarsa kenarıı
boyunca 9 paralel alan boyunca 9 paralel alan 
incelenmesi ile) incelenmesi ile) 



Aside direnAside direnççli li artefaklarartefaklar yaymada olabildiyaymada olabildiğğinden inden 
hhüücre morfolojisini dikkatli izlemek gereklidir.cre morfolojisini dikkatli izlemek gereklidir.

KarbolfuksinKarbolfuksin boyamada, kboyamada, kıırmrmıızzıı renkte, 1renkte, 1--10 10 
μμm uzunlum uzunluğğunda 0.2unda 0.2--0.6 0.6 μμm genim genişşliliğğinde ince, inde ince, 
ççubuk ubuk şşeklinde geklinde göörrüüllüür, er, eğğik veya kik veya kııvrvrıık olabilir.k olabilir.



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Mycobacterium_tuberculosis_Ziehl-Neelsen_stain_640.jpg






ArtefaklarArtefaklar

Fenol kristalleri      Doku lifleri    Fenol kristalleri      Doku lifleri    DebrisDebris



Boyama sonuBoyama sonuççlarlarıı 24 saat i24 saat iççinde bildirilmelidir.inde bildirilmelidir.

TTüüm yaymada sadece 1m yaymada sadece 1--2 basil g2 basil göörrüüllüürse rse 
raporlanmamalraporlanmamalııddıır. Bar. Başşka yaymalarka yaymalarıı,m,müümkmküünse nse 
yeni bir yeni bir öörnekten hazrnekten hazıırlanan yaymalarrlanan yaymalarıı
inceleyerek doinceleyerek doğğrulanmalrulanmalııddıır.r.



Raporda boyanma yRaporda boyanma yööntemi belirtilir ve pozitiflik ntemi belirtilir ve pozitiflik 
niceliksel olarak bildirilir.niceliksel olarak bildirilir.



RAPORRAPOR
GGöörrüülen ARB miktarlen ARB miktarıı
FuksinFuksin

 
boyaboya

1000 X1000 X
FlorokromFlorokrom

 
boyaboya

250 X              450 X250 X              450 X

NegatifNegatif 00 00 00

ŞŞüüpheli, pheli, 
tekrartekrar

11--2/300 alan2/300 alan 11--2/30 alan2/30 alan 11--2/70 alan2/70 alan

1+1+ 11--9/100 alan9/100 alan 11--9/10 alan9/10 alan 22--18/50 alan18/50 alan

2+2+ 11--9/10 alan9/10 alan 11--9/1 alan9/1 alan 44--36/10 alan36/10 alan

3+3+ 11--9/1 alan9/1 alan 1010--90/1 alan90/1 alan 44--36/1 alan36/1 alan

4+4+ >9/1 alan>9/1 alan >90/1 alan>90/1 alan >36/1 alan>36/1 alan



ARBARB’’ninnin
 

okunduokunduğğu    u    ARBARB’’ninnin
 

pozitif bulundupozitif bulunduğğu yayma oranu yayma oranıı, niceliksel , niceliksel 
alan miktaralan miktarıı

 
gruplandgruplandıırarak                           rarak                           

IUATLD/WHOIUATLD/WHO
<1 ARB/             1<1 ARB/             1--9 ARB/                   pozitif9 ARB/                   pozitif
100 alan              100 ala100 alan              100 alan          (n          (enazenaz

 
1/10 alan)1/10 alan)

n=64                  n=51n=64                  n=512                    n=14122                    n=1412

100 alan                       48.4 %               83.2 %      100 alan                       48.4 %               83.2 %      99.6 %99.6 %
200 alan                       68.7 %               94.1 %      200 alan                       68.7 %               94.1 %      99.9 %99.9 %
300 alan                       89.1 %               99.2 %      300 alan                       89.1 %               99.2 %      100  %100  %
>300 alan                     100  %               100  %>300 alan                     100  %               100  %



YanlYanlışış pozitif yayma nedenleri:pozitif yayma nedenleri:
11--

 
Su ve su depolarSu ve su depolarıı,,

22--
 

Boyama kavanozlarBoyama kavanozlarıı
 

veya tabaklarveya tabaklarıı,,
33--

 
İİmmersiyonmmersiyon

 
yayağığı

 
ile.ile.



ÜÜLKEMLKEMİİZDE TZDE TÜÜBERKBERKÜÜLOZ LABORATUVARLARININ LOZ LABORATUVARLARININ 
DURUMU DURUMU 

( 2000( 2000, , 20022002, 2005 ve 2007 , 2005 ve 2007 ANKET SONUANKET SONUÇÇLARILARININ NIN 
KARKARŞŞILAILAŞŞTIRILMASITIRILMASI))

 
TTüürk rk KliKliniknik

 
MMikikrobiyolojirobiyoloji

 
DerneDerneğğii

 TTüüberkberküülozloz
 

ÇÇalalışışmama
 

GrubuGrubu



ANKET FORMUNA YANIT VEREN ANKET FORMUNA YANIT VEREN 
KURUMLARKURUMLAR

20002000
 

20022002
 

20052005
 

20072007
ÜÜniversite Hastaneleriniversite Hastaneleri
MikMik. ve . ve KlKl. . MikMik. ABD/ . ABD/ 

Merkez Merkez LaboratuvarLaboratuvarıı
 

31      26       26        2531      26       26        25
GHHGHH LabLab.. 9        6         9        129        6         9        12
S.B. EAH S.B. EAH LabLab. . -- 1       10         81       10         8
BTLBTL 6         1         4       116         1         4       11

TOPLAMTOPLAM
 
46       34       49       5646       34       49       56



2000 %2000 %
 

2002%2002%
 

2005%2005%
 

2007 %2007 %
Mikroskobik inceleme       100     100        100       100Mikroskobik inceleme       100     100        100       100
EZN boyama yEZN boyama yööntemi         83       93ntemi         83       93 76         7976         79
KinyounKinyoun boyama yboyama yööntemi                              6           7ntemi                              6           7
EZN+ EZN+ KinyounKinyoun / / FlorokromFlorokrom 1717 12         18         1412         18         14
Kantitatif sonuKantitatif sonuçç bildirimi bildirimi 4545 61         59         6861         59         68
PozPoz--negneg. sonu. sonuçç bildirimi                              41         32bildirimi                              41         32
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