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Tüberkülozun mikrobiyolojik tanısının tam 

ve doğru olarak yapılabilmesi uygun 

örneğin, uygun yöntemle alınmasına, uygun 

şekilde laboratuvara gönderilmesine ve 

uygun şekilde işlemlenmesine bağlıdır. Bu 

nedenle laboratuvar tarafından örnek 

alınması ve gönderilmesi ile ilgili kurallar 

belirlenmeli, ilgili personel bu konuda 

eğitilmeli ve takibi yapılmalıdır. 

 

Örnek alınması ve laboratuvara 

ulaştırılması ile ilgili genel kurallar: 

• Örnekler temiz, steril, sızdırmaz, 

burgulu kapaklı, dayanıklı ve tek kullanımlık 

kaplar içine alınmalıdır. Örnek enjektöre 

alınacak ve enjektörle gönderilecekse luer 

tipi kapaklı enjektörler kullanılmalıdır. 

• Kabın üzerine örneğin kimden, ne 

zaman alındığı ve örnek tipi yazılmalı, 

ayrıca beraberinde gönderilen istek 

kağıdında hasta ve örnek ile ilgili gerekli 

bilgiler belirtilmelidir. 

• İlk örnekler antimikrobiyal tedavi 

başlamadan önce alınmalıdır. Birkaç günlük 

ilaç tedavisi bile bakterinin izolasyonunu 

zorlaştırabilir. 

•Endojen flora ve çevresel kontaminasyonu 

en aza indirmek için örnekler olabildiğince 

aseptik şartlarda alınmalı, musluk suyu ve 

diğer sıvılarla kontaminasyonundan 

kaçınılmalıdır. 

• İstenen test için yeterli miktarda 

örnek alınmalıdır. 

• Örnekler için herhangi bir fiksatif 

veya prezervatif kullanılmamalıdır. 

• Kontaminant bakteri ve mantarların 

üremesinden kaçınmak için alınan örnekler 

olası en kısa zamanda laboratuvara 

gönderilmeli ve işlemlenmelidir. Bu süre bir 

saati aşacaksa örnek 2-8 oC’de 

bekletilmelidir (kan hariç). 

 

Kabul edilmemesi gereken örnekler: 
• Sürüntü örnekleri; 

Bu örnekler hem kısıtlı materyal sağlar, 

hem de mikobakterilerin hidrofobik 

özellikleri nedeniyle silgeçten besiyerine 

aktarılmaları güçtür, bu nedenle mikobakteri 

izolasyonunda önerilmemektedir. Ancak 

başka bir şekilde örnek alınamıyorsa kabul 

edilebilir. Bu durumda örnek alınır alınmaz 

kurumaya engel olmak için bir transport 

besiyerine konulmalıdır. Negatif sonuç elde 
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edildiğinde bu sonucun güvenilir olmadığı 

raporda belirtilmelidir. 

• Uygun olmayan kapta gelen 

örnekler; 

Örnek olarak parafin kaplı kapların 

kullanılması yalancı pozitifliklere neden 

olabilmektedir. 

• 24 saatlik, biriktirilmiş örnekler; 

Bu örneklerin kontamine olma ve etken 

mikroorganizmanın seyrelme olasılıkları 

vardır. 

• Dondurulmuş örnekler. 

 

Kabul edilmeyen örnekler için yapılacak 

işlemler: 

• Hemen ilgili doktor telefonla aranır, 

örneğin kabul edilemez olduğu ve nedeni 

açıklanır, kabul edilebilir örneğin özellikleri 

anlatılır. 

• Örnek ile ilgili bilgilere ek olarak, 

örneğin işlemlenmediği, nedeni, telefonla 

görüşülen kişinin adı ve görüşme zamanı 

laboratuvarda not edilir ve saklanır. 

• İşlemlenmeyen örnekler 2-8 oC’de 

3 gün bekletilir. Tekrar örnek alınamaması 

gibi ayrıcalıklı klinik durumlarda işlemlenme 

şansı olur. 

 
I. Pulmoner Örnekler : 
Tüberküloz tanısı için laboratuvara 

gönderilen örneklerin çoğu solunum yolu 

örnekleridir. Bunlar arasında ekspektore 

veya indüklenmiş balgam, açlık mide sıvısı, 

bronkoalveoler lavaj, transtrakeal 

aspirasyon, bronşial fırçalama ve laringeal 

sürüntü örnekleri sayılabilir.  

 

 
 

Balgam: 
Pulmoner tüberkülozun tanısında en uygun 

ve laboratuvara en sık gönderilen örnek 

ekspektore balgamdır. birbirini takip eden 3 

gün, her gün en az 5-10 ml olacak şekilde 

uygun steril bir kap içerisine alınan, sabah 

balgamı tercih edilir. Ardarada 5-6 günden 

fazla örnek alınması gereksiz 

görülmektedir. . Tedavideki hastalarda 

tedavinin takibi için tedavinin 

başlamasından 3 hafta sonra başlamak 

üzere, birer haftalık aralarla balgam 

örnekleri alınmalıdır. Alınan balgam örneği 

derin, prodüktif bir öksürükle akciğerlerden 

gelen koyu, eksüdatif materyal olmalıdır. 

Yiyecek artıkları, tükürük veya oral ilaçlarla 

balgamın kontaminasyonunu engellemek 

için balgam çıkarmadan önce hasta ağzını 

suyla çalkalamalıdır. Hastaya uygun 

balgamı nasıl vereceği, tükürüğün ve 

nasofaringeal sekresyonların balgam 

olmadığı anlatılmalıdır (ağzını çalkala, derin 

bir nefes al, bir süre nefesini tut, sonra derin 

ve kuvvetlice öksür, kabın dışını kirletme 

gibi). Balgam özel bir odada veya açık 

havada çıkartılmalı, bu mümkün değilse 

gerekli korunma önlemleri alınmalıdır. 24 

saatlik biriktirilmiş balgam örneği ve tükürük 

kabul edilmemelidir.  

Hasta spontan balgam çıkaramazsa 

indüklenmiş balgam örneği alınabilir. 

Balgam indüksiyonu steril, ılık, aerosolize 

hipertonik tuzlu su (%10 NaCl) inhalasyonu 

ile yapılır. Bu solüsyon hastaya nebulizatör 

yardımı ile 10 dakika kadar derin ve yavaş 

solutulur, sonra derin ve kuvvetli bir öksürük 

ile balgam alınır. Örnek en az 10 ml 

olmalıdır. İndüklenmiş balgam suludur ve 

tükürüğe benzer bu nedenle reddedilme 
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riskine karşı indüklenmiş balgam olduğu 

istek kağıdında belirtilmelidir. Musluk 

suyundaki saprofit mikobakteriler yanlış 

pozitif sonuçlara neden olabileceğinden 

nebulizatör suyu ile balgamın 

kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.  

 
Bronkoalveoler lavaj (BAL): 
Steril kaplara en az 5 ml. örnek alınmalıdır. 

Bronkoskopiden sonraki birkaç gün 

hastanın spontan balgam çıkarması da 

sağlanmış olur. Kullanılan bronkoskobun 

musluk suyu ile kontaminasyonundan 

kaçınılmalıdır. Kontamine bronkoskop ile 

bulaş olabileceğinden bronkoskopun fiziksel 

temizliği ve kimyasal sterilizasyonu çok 

önemlidir.  
 
Bronşiyal fırçalama: 
Bronşiyal fırçalama ile elde edilen örnek 

Middelebrook 7H9 sıvı besiyeri içeren steril 

kaplara konulmalıdır. 

Transtrakeal aspirat: 
Çok sık gelen bir örnek değildir. Bazı 

olgularda yararlı olabilir. Enjektörle veya 

steril kaplarla, olabildiğince bol miktarda 

gönderilmelidir. 

Açlık mide suyu (gastrik lavaj sıvısı): 

Balgam çıkaramayan koopere olmayan 

hastalar, yeni doğanlar veya küçük 

çocuklarda başka yöntemlerle pulmpner 

örnek alınamıyorsa açlık mide sıvısı 

alınabilir. En az 5-10 ml. örnek, birbirini 

takip eden üç gün boyunca, sabah erken aç 

karnına alınmalıdır. Hastanın uykuda iken 

yuttuğu balgamı alabilmek için hasta 

uyandıktan hemen sonra, tercihen 

yatağından kalkmadan mide lavajı 

yapılmalıdır. Bu nedenle en iyi sonuç için 

hastanın bir gece önceden hastaneye 

yatırılması uygun olur. Asit pH 

mikobakterilere zarar vereceğinden, steril 

bir kaba konulan örneğin pH’sı hemen 100 

mg sodyum karbonat ile veya %4’lük 

sodyum hidroksit ile nötralize edilmelidir. 

Nötralizasyon dört saat içinde yapılmalıdır. 

Örnek laboratuvara dört saat içinde 

ulaşamayacaksa, içinde 100 mg sodyum 

karbonat bulunan steril örnek kapları 

laboratuvar tarafından sağlanmalıdır. Dört 

saat içinde nötralize edilmeyen örnekler 

işlemlenmemelidir.  

Açlık mide sıvısında sıklıkla saprofit 

mikobakteriler yalancı pozitif smear 

sonuçlarına neden olmaktadır. İndüklenmiş 

balgam açlık mide sıvısına tercih edilebilir, 

ancak indüklenmiş balgam ile, indüksiyonu 

takiben 30 dakika içinde alınan açlık mide 

sıvısının birlikte değerlendirilmesinin daha 

başarılı sonuçlar verdiği bildirilmektedir. 
Larenks sürüntüsü: 
Sürüntü örnekleri normal şartlarda kabul 

edilmez. Çocuklarda ve balgam 

çıkaramayan veya yutan hastalarda diğer 

yöntemlerle de örnek alma şansı yoksa 

yararlı olabilir. 1 ml kadar serum fizyolojik 

veya tampon çözeltisi içeren steril bir kap 

içerirsinde gönderilmelidir. Örnek alan kişi 

gerekli korunma önlemlerini almalıdır. 

 

II. Ekstrapulmoner Örnekler: 
Pulmoner örneklerden sonra laboratuvara 

en sık gelen örnekler idrar, steril vücut 

sıvıları ve dokulardır. Özel durumlarda 

(immün yetmezlikli, AIDS’li hastalar gibi) 

kan ve dışkı örnekleri de gelebilir. 

 
 



Klinik Materyalin Hastadan alınması ve Laboratuara Gönderilmesi 

 

 

281 

İdrar: 
Birbirini takip eden üç gün, kateterizasyon 

ile veya orta idrar şeklinde, steril bir kap 

içine alınan en az 40 ml. sabah ilk idrar 

tercih edilir.. İlk idrarın tamamı da alınabilir. 

İdrar verilmeden önce dış üro-geninal 

bölgenin temizlenmesi kontaminasyon 

riskini azaltır. Dilüe ve kontamine 

olabileceği için 24 saatlik biriktirilmiş 

idrarlar, kateter torbasından alınan idrarlar 

ve 40 ml’den az olan idrarlar kabul 

edilmemelidir. 

Steril Vücut Sıvıları (plevral, perikardiyal, 
peritoneal sıvılar ve beyin omurilik 
sıvısı): 
Örnekler aseptik şartlarda aspirasyon 

teknikleri ve cerrahi yöntemler kullanılarak 

alınır. Bu sıvılar az sayıda mikobakteri 

içerdiğinden büyük hacimlere gereksinim 

vardır (en az 10-15 ml.). Miktar az ise direkt 

olarak Bactec 13A şişesine veya diğer bir 

sıvı besiyerine (Middlebrook 7H9, Dubos 

tween albümin, 1/5-10 oranında) inokule 

edilebilir. Bu sıvıların çoğu fibrinojen 

içerebileceğinden toplama kabına 

antikoagülan olarak sodyum poliyanetol 

sülfonat (SPS) veya heparin eklemek 

gerekebilir. Örnekler luer tipi kapaklı bir 

enjektör ile veya steril bir kapla 

gönderilmelidirler. 

BOS (beyin omurilik sıvısı) da yine aseptik 

şartlarda ve mümkün olduğunca bol 

miktarda (en az 2 ml.) alınmalı ve alınabilen 

maksimum miktar kullanılmalıdır. 

Abse örnekleri, Aspirasyon sıvıları, Deri 
lezyonu ve Yaralar: 
Örnek alımından önce alkol ile cilt temizliği 

yapılarak, mümkün olduğunca çok miktarda 

örnek enjektör ile aspire edilmelidir. Deri 

ülserlerinde materyal lezyonun kenarından 

aspire edilmelidir. Küçük miktarlardaki 

aspirasyon sıvılarının taşınması için 

Middlebrook 7H9 sıvı besiyeri kullanılabilir. 

Sadece aspirasyon için hacim yeterli 

olmadığı durumlarda sürüntü alınabilir ve 

hemen bir transport besiyerine konularak 

laboratuvara gönderilir. Sürüntü 

örneklerinden elde edilen negatif sonuçların 

güvenilir olmadığı rapor edilmelidir. Kuru 

sürüntü örnekleri kesinlikle kabul 

edilmemelidir.  

Doku örnekleri (lenf nodu, deri ve diğer 
biyopsi örnekleri):  
En az 1 gram doku parçası, mümkünse 

aseptik şartlarda , fiksatif ve koruyucu 

içermeyen steril kaplar içine alınmalıdır. 

Varsa kazeöz kısım seçilmeli, deri 

ülserlerinde lezyonun periferinden biyopsi 

örneği alınmalıdır. Alınan örnek tuzlu su ya 

da başka bir sıvıya konulmamalı ve gazlı 

beze sarılmamalıdır (posta ile gönderilecek 

örnekler kurumaya engel olmak için steril 

serum fizyolojik içine konulabilir). Formalin 

içinde gönderilen örnekler kabul 

edilmemelidir. 

Kan: 
Kan örneği alınmadan önce kan alınacak 

bölge rutin kan kültüründe olduğu gibi 

dezenfekte edilmelidir. Alınan kan örneği 

direkt olarak hasta başında 10 ml’lik isolatör 

tüpe veya Bactec 13A şişesine 5 ml. 

aktarılabilir. Eğer bu yapılamayacaksa 10 

ml kan SPS veya heparin içeren steril 

tüplere alınarak hemen karıştırılır ve 

laboratuvara gönderilir. EDTA 

(etilendiamintetraasetik asit)’lı tüplere 

toplanan kanlar ve koagüle kanlar kabul 

edilmemelidir. Az miktarda EDTA bile 



Nuri Özkütük 

 

 

282 

mikobakterilerin üremesini inhibe 

edebilmektedir. 

Dışkı:  
En az 1 gr dışkı örneği steril, tek 

kullanımlık, parafinsiz bir kap içine direkt 

olarak alınır. Sürgü ya da tuvalet taşına 

serilmiş plastik poşetten de kaba 

aktarılabilir. Aside dirençli bakteri 

araştırmak için dışkı kültürünün klinik yararı 

tartışmalıdır. Ancak AİDS hastalarının 

dışkılarından Mycobacterium avium 

complex (MAC) sıklıkla izole edildiğinden 

aside dirençli bakteriler yönünden 

incelenmesi amacıyla gönderilen dışkı 

örneklerinin sayısında artma olmuştur. 

Eskiden mikobakteri kültürü için 

laboratuvara gönderilen dışkı örneğinin, 

sadece direkt bakıda aside dirençli bakteri 

görülür ise kültürünün yapılması 

önerilmekteydi. Ancak son çalışmalarda 

dışkı örneğinden yapılan direkt bakı 

duyarlılığının %32-34 olduğu 

bildirilmektedir. Bu durum dışkıdan 

mikobakteri kültürü yapılıp yapılmamasına 

karar vermede fekal smear sonuçlarının bir 

ölçüt olamayacağını düşündürmektedir. 

 

Örneklerin Gönderilmesi: 
Tüberküloz şüpheli hastadan alınan klinik 

örnekler veya mikobakteri kültürleri uzak bir 

laboratuvara gönderilecekse, sızmaya, 

sarsılmaya, basınç değişikliklerine, ısı 

farklılıklarına ve nakil sırasında 

karşılaşılabilecek diğer durumlara karşı 

dayanıklı olacak şekilde paketlenmelidir. 

Dünya sağlık örgütü (DSÖ), CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention) ve 

uluslar arası yasal düzenlemeler klinik 

örneklerin ve mikobakteri kültürlerinin 

postalanmasında üçlü kap sistemini zorunlu 

kılmaktadır. (Resim 1) 

Birincil kap (primer kap): materyalin 

konduğu, cam veya plastikten yapılmış, 

sızdırmaz kaplardır. Birincil kap olarak 

burgulu kapaklı deney tüpleri veya şişeler, 

lastik tıpalı tüpler, alevle kapatılmış 

ampuller kullanılabilmekle beraber tercih 

edilen burgulu kapaklı plastik kaplardır. 

Kapaklar ayrıca bir bant veya benzer 

materyal ile sarılabilir. Birincil kabın üzerine 

örneği tanımlayıcı bilgi veya numara 

yazılmalıdır. 

İkincil kap (sekonder kap): Bir veya daha 

fazla birincil kabın konulduğu sızdırmaz, 

dayanıklı bir kaptır. İkincil kap ile birincil kap 

arasındaki boşluğa (alt, üst ve yanlar) 

herhangi bir sızma durumunda tüm içeriği 

emebilecek ve birincil kapların birbiriyle 

temasını engelleyecek kuvvetli bir emici 

madde (bez, pamuk) yerleştirilmelidir. İkincil 

kap üzerine göndericinin adı, adresi ve 

telefon numarası yazılmalıdır.  

Dış kap (postalama kabı): İkincil kabın 

konulduğu, dayanıklı, sert bir malzemeden 

yapılmış (tahta, oluklu mukavva, sert 

plastik, vs.) kaptır. Kabın içine ikincil kap ile 

beraber içeriğin ayrıntılı listesi de 

konulmalıdır. Kuru buz kullanılacaksa 

bunlar ikincil kap ile dış kap arasına 

konulmalı ve kuru buz buharlaştığında 

ikincil kabın orijinal pozisyonu 

bozulmayacak şekilde desteklenmeli, buz 

kullanılacaksa su sızdırmaz şekilde 

olmalıdır. Dış kap üzerine gönderici ve 

alıcının adı, adresi, telefon numarası 

yazılmalı, enfeksiyöz (bulaşıcı) madde 

yazısı ve biozarar (biohazard) etiketi 

yapıştırılmalıdır.
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Resim 1: İnfeksiyöz maddelerin paketlenmesi ve etiketlenmesi (CDC’den) 
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