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Mikobakterilerin İdentifikasyonuMikobakterilerin İdentifikasyonu

 M. tuberculosis M. tuberculosis ve tüberküloz dışı mikobakteri ve tüberküloz dışı mikobakteri 
i f k i l d t d i ili f k i l d t d i ilinfeksiyonlarında artış nedeni ile; infeksiyonlarında artış nedeni ile; 

bakterilerin adlandırılması gereklidirbakterilerin adlandırılması gereklidir

 İdentifikasyon         Laboratuvar düzeyiİdentifikasyon         Laboratuvar düzeyi
Düzey IDüzey I
Düzey IIDüzey IIyy
Düzey IIIDüzey III



İdentifikasyonda İdentifikasyonda Kullanılan TestlerKullanılan Testler

HızHız
Gü ili likGü ili likGüvenilirlikGüvenilirlik

MaliyetMaliyet

Yayma sonuçlarıYayma sonuçları ; 24 saat; 24 saat
Kültü id tifikKültü id tifik 21 ü21 üKültür ve identifikasyonKültür ve identifikasyon ; 21 gün; 21 gün
Duyarlılık testleriDuyarlılık testleri ; 30 günde bildirilmeli ; 30 günde bildirilmeli 

CDC 1995CDC 1995CDC, 1995CDC, 1995



İdentifikasyon Yöntemleriİdentifikasyon Yöntemleri

ÜÜ HPLCHPLC Üreme hızı, ısısıÜreme hızı, ısısı  HPLCHPLC

İ hibi t tl iİ hibi t tl i Pigment oluşturmaPigment oluşturma  İnhibisyon testleriİnhibisyon testleri
NAP, pNBANAP, pNBA

M l kül ö t lM l kül ö t l Biyokimyasal testlerBiyokimyasal testler  Moleküler yöntemlerMoleküler yöntemler

Süre: Ortalama 3 hafta Süre: Birkaç saat - 4-5 gün



Tüberküloz Laboratuvarlarının Güncel DurumuTüberküloz Laboratuvarlarının Güncel DurumuTüberküloz Laboratuvarlarının Güncel DurumuTüberküloz Laboratuvarlarının Güncel Durumu
2005 Anket Sonuçları2005 Anket Sonuçları

 Ankete yanıt veren kurum sayısı   : 49Ankete yanıt veren kurum sayısı   : 49
 İdentifikasyon yapan kurum sayısı: %63İdentifikasyon yapan kurum sayısı: %63 İdentifikasyon yapan kurum sayısı: %63İdentifikasyon yapan kurum sayısı: %63
 İdentifikasyon yöntemleriİdentifikasyon yöntemleri

NAP ö t iNAP ö t i %43%43NAP yöntemiNAP yöntemi %43%43
Klasik yöntemlerKlasik yöntemler %7%7
NAP l kül ö t lNAP l kül ö t l %27%27NAP + moleküler yöntemlerNAP + moleküler yöntemler %27%27
Klasik + moleküler yöntemlerKlasik + moleküler yöntemler %3%3
NAP + klasik yöntem NAP + klasik yöntem %10%10
NAP+ Moleküler+ klasik yöntem %10NAP+ Moleküler+ klasik yöntem %10



Üreme Özelliklerinin İncelenmesiÜreme Özelliklerinin İncelenmesiÜreme Özelliklerinin İncelenmesiÜreme Özelliklerinin İncelenmesi

 Üreme hızıÜreme hızı
Hızlı üreyen mikobakterilerHızlı üreyen mikobakteriler
Yavaş üreyen mikobakterilerYavaş üreyen mikobakteriler

Kontrol;Kontrol; M. tuberculosisM. tuberculosisKontrol; Kontrol; M. tuberculosisM. tuberculosis
M. fortuitumM. fortuitum

 Mikrokoloni görünümüMikrokoloni görünümü



Üreme Özelliklerinin İncelenmesiÜreme Özelliklerinin İncelenmesi

 Üreme ısısıÜreme ısısı
 M tuberculosisM tuberculosis 37ºC37ºC M. tuberculosisM. tuberculosis 37 C37 C
 M. xenopiM. xenopi 4242ºCºC

DeriDeri--derialtı örnekleri;derialtı örnekleri;
M marinumM marinum 3030--32ºC32ºCM. marinum        M. marinum        3030--32 C32 C
M. ulceransM. ulcerans
M haemophilumM haemophilumM. haemophilumM. haemophilum



Pigment ÜretimiPigment ÜretimiPigment ÜretimiPigment Üretimi

R flR flRunyon sınıflamasıRunyon sınıflaması
FotokromojenlerFotokromojenler
Sk t k j lSk t k j lSkotokromojenlerSkotokromojenler
NonkromojenlerNonkromojenler

M. szulgaiM. szulgai Pigment oluşumu ısıya bağlı Pigment oluşumu ısıya bağlı 
M. kansasiiM. kansasii DeğişkenDeğişkenM. kansasiiM. kansasii DeğişkenDeğişken
MACMAC HIV HIV -- Fotokromojen Fotokromojen 



Anahtar Biyokimyasal TestlerAnahtar Biyokimyasal Testler 11Anahtar Biyokimyasal TestlerAnahtar Biyokimyasal Testler--11

 Niasin birikimi; Niasin birikimi; 
Niasin NAD’a dönüşemeyip besiyerinde birikirNiasin NAD’a dönüşemeyip besiyerinde birikir

 M. tuberculosisM. tuberculosis
M i iM i i i i ( )i i ( ) M. simiae                                 M. simiae                                 niasin (+)niasin (+)

 M. chelonae M. chelonae 
 M bovis’M bovis’in bazı suşlarıin bazı suşları M. bovisM. bovis in bazı suşlarıin bazı suşları

 LJ’de, 3 haftalık kültürler ile çalışılmalıdırLJ’de, 3 haftalık kültürler ile çalışılmalıdır, ç ş, ç ş
 Kullanılan ayıraçlar toksiktirKullanılan ayıraçlar toksiktir



Anahtar Biyokimyasal TestlerAnahtar Biyokimyasal Testler 22Anahtar Biyokimyasal TestlerAnahtar Biyokimyasal Testler--22

 Nitrat redüksiyonuNitrat redüksiyonu Nitrat redüksiyonuNitrat redüksiyonu
Nitroredüktaz enzimi ile nitratların nitritlere Nitroredüktaz enzimi ile nitratların nitritlere 
indirgenmesiindirgenmesi

 M. tuberculosisM. tuberculosis
M. kansasii               M. kansasii               nitroredüktaz üretirnitroredüktaz üretir
M l iM l iM. szulgai   M. szulgai   

 Asitli ortama amin eklendiğinde kırmızıAsitli ortama amin eklendiğinde kırmızı Asitli ortama amin eklendiğinde kırmızı Asitli ortama amin eklendiğinde kırmızı 
diazonium boyası oluşurdiazonium boyası oluşur

 Kantitatif olarak değerlendirilebilirKantitatif olarak değerlendirilebilir Kantitatif olarak değerlendirilebilirKantitatif olarak değerlendirilebilir
 Ayıraçlar karanlıkta saklanmalıdır Ayıraçlar karanlıkta saklanmalıdır 



Anahtar Biyokimyasal TestlerAnahtar Biyokimyasal Testler 33Anahtar Biyokimyasal TestlerAnahtar Biyokimyasal Testler--33

Katalaz aktivitesiKatalaz aktivitesi Katalaz aktivitesiKatalaz aktivitesi
INH dirençli INH dirençli M. tuberculosis dM. tuberculosis dışında her ışında her 
mikobakteride katalaz enzimi varmikobakteride katalaz enzimi var

 Enzimin iki özelliği araştırılır;Enzimin iki özelliği araştırılır;
1. Semikantitatif katalaz testi1. Semikantitatif katalaz testi
2. Isıya stabil katalaz testi2. Isıya stabil katalaz testi

 M. tuberculosisM. tuberculosis kompleks; kompleks; 
1. Katalaz aktivitesi düşük1. Katalaz aktivitesi düşük1. Katalaz aktivitesi düşük1. Katalaz aktivitesi düşük
2. Katalaz enzimi ısıya dayanıklı değil2. Katalaz enzimi ısıya dayanıklı değil



M tuberculosisM tuberculosis M bovisM bovisM. tuberculosis M. tuberculosis –– M. bovisM. bovis

TCH l ğ d ü bilTCH l ğ d ü bilTCH varlığında  üreyebilmeTCH varlığında  üreyebilme
 Niasin (+) Niasin (+) M. bovisM. bovis’i ’i M. tuberculosisM. tuberculosis’den  ayırır’den  ayırır

M b iM b i TCH’ d l dTCH’ d l d M. bovis M. bovis TCH’a duyarlıdırTCH’a duyarlıdır
 Agar proporsiyon yöntemi ile TCH direnci araştırılır Agar proporsiyon yöntemi ile TCH direnci araştırılır 
 Besiyeri karanlıkta saklanmalıdırBesiyeri karanlıkta saklanmalıdır

Kontrol Kadranı

M. tuberculosis

M. bovis



Sıvı Besiyerinde İdentifikasyonSıvı Besiyerinde İdentifikasyonSıvı Besiyerinde İdentifikasyonSıvı Besiyerinde İdentifikasyon

K d lK d lKord oluşumuKord oluşumu
 GI>100 ulaştığında / üreme sinyali alındığında      GI>100 ulaştığında / üreme sinyali alındığında      

EZN boyama yapılırEZN boyama yapılırEZN boyama yapılırEZN boyama yapılır
 Duyarlılık >%90 (Duyarlılık >%90 (M. tuberculosis M. tuberculosis kompleks)kompleks)



Sıvı Besiyerinde İdentifikasyonSıvı Besiyerinde İdentifikasyonSıvı Besiyerinde İdentifikasyonSıvı Besiyerinde İdentifikasyon

İİİnhibisyon Testleriİnhibisyon Testleri
NAP NAP –– BACTEC460 TB SistemiBACTEC460 TB Sistemi
pNBA pNBA –– BACTEC 960 , MB/Bact Alert SistemiBACTEC 960 , MB/Bact Alert Sistemi

 Duyarlılık>%95 Duyarlılık>%95 
 Biyokimyasal testler veya moleküler yöntemlerle Biyokimyasal testler veya moleküler yöntemlerle 

desteklenmelidesteklenmeli



İd tifik d Al itİd tifik d Al itİdentifikasyonda Algoritmaİdentifikasyonda Algoritma

 Laboratuvarın olanaklarına ve tercihine göre değişirLaboratuvarın olanaklarına ve tercihine göre değişir

 Katı besiyeri;Katı besiyeri; Katı besiyeri;Katı besiyeri;
Üreme hızı, mikrokoloni incelemesi,Üreme hızı, mikrokoloni incelemesi,
 Pigmentasyon testiPigmentasyon testi Pigmentasyon testi Pigmentasyon testi 
 Anahtar biyokimyasal testlerAnahtar biyokimyasal testler

 Sıvı besiyeri;Sıvı besiyeri;
Kord oluşumunun incelenmesiKord oluşumunun incelenmesi Kord oluşumunun incelenmesiKord oluşumunun incelenmesi

 İnhibisyon testiİnhibisyon testi
M l kül Yö t l / A ht bi ki l t tlM l kül Yö t l / A ht bi ki l t tl Moleküler Yöntemler / Anahtar biyokimyasal testlerMoleküler Yöntemler / Anahtar biyokimyasal testler



İİİdentifikasyon Yöntemleri Uygulanırken;İdentifikasyon Yöntemleri Uygulanırken;

 Güvenlik düzeyi II koşulları Güvenlik düzeyi II koşulları 
sağlanmalıdırsağlanmalıdırsağlanmalıdırsağlanmalıdır

 Kontrol suşlarKontrol suşlar ile çalışılmalıdırile çalışılmalıdır

 Beklenmeyen sonuçlarda test tekrar Beklenmeyen sonuçlarda test tekrar 
edilmelidiredilmelidiredilmelidiredilmelidir

 İnfeksiyonun yerleşim yeri dikkate İnfeksiyonun yerleşim yeri dikkate 
alınmalıdıralınmalıdır


