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Mikobakteriler için başlıca iki boyama tekniği 

geliştirilmiştir: 

1. Karbolfuksin metodu ( Ziehl- Neelsen, 

Kinyoun): Aside dirençli organizmalar kırmızı 

renkte görülür. 

2. Florokrom metodu( auramin O, auramain-

rhodamin): Aside dirençli organizmalar sarı -

oranj renkte floresan verir şekilde görülür. 

Aside dirençli boyama, mikobakterilerin 

lipidden zengin hücre duvarlarının primer boya 

ile boyanması ve renk giderici ajan asid alkolle 

muameleden sonra boyalı kalması esasına 

dayanmaktadır. Bu nedenle mikroorganizma 

aside dirençli basil olarak adlandırılmaktadır. 

Yayma duyarlılığı % 22-80 arasında 

değişmektedir. 

Direk mikroskobi ile görülebilmesi için, 

balgamın her ml’ de 5000-10000 basil 

bulunması gereklidir. 

Duyarlılığı etkileyen faktörler; 

•  Örneğin tipi, 

•  Enfekte eden mikobakteri türü, 

•  Dekontaminasyon ve kontaminasyon 

işleminin etkisi, 

•  Boyama tipi, 

•  Yaymanın kalınlığı, 

•  Yaymayı inceleyen laboratuvar 

personelinin deneyimi. 

Florokrom boyama ile duyarlılık artmakta ve 

tarama için gerekli zaman daha kısalmaktadır. 

Ba ve ark.’ nın 2630 balgam örneğinde 

yaptıkları çalışma, her 100 alanda en az 10 

basil varsa Ziehl-Neelsen ve florokrom 

boyamanın duyarlılıklarının benzer, her 100 

alanda 10’ dan daha az basil varsa florokrom 

boyama metodunun duyarlılığının daha yüksek 

olduğunu; bir yaymayı negatif olarak 

raporlamadan önce gerekli olan ortalama 

zaman Ziehl-Neelsen boyama metodu ile 7 

dakika 44 saniye, aynı büyütmede florokrom 

mikroskobi ile 3 dakika 34 saniye olduğunu 

göstermektedir.  

Kumar ve ark.’nın yaptıkları çalışma, doku 

seksiyonlarında bakteri yükünün düşük olduğu 

durumlarda florokrom boyama metodunun 

Ziehl-Neelsen boyama metoduna üstün 

olduğunu; tek başına akut inflamatuar eksuda 

veya seyrek granülom gibi bakteri yükünün 

yüksek olduğu yerlerde Ziehl-Neelsen boyama 

ile ARB pozitifliğinin florokrom boyama kadar 

iyi olduğunu göstermektedir. 

Fukanaga ve ark.’ nın yaptığı çalışma da, doku 

seksiyonlarında preparat hazırlamak için 

kullanılan formalin ve ksilenin ARB boyama 

duyarlılığınını azalttığını göstermektedir.  

Saceanu ve ark. sitosantrifüj ile Kinyoun 

boyamada ARB duyarlılığının % 100’e 

ulaştığını bildirmektedir. 
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İnceleme Örneği: Herhangi tip klinik materyal 

veya mikobakteri kültüründen elde edilen 

organizmalar inceleme örneği olarak alınabilir. 

Tüm örneklere biyolojik güvenlik kabininde 

işlem uygulanmalıdır. Örneklere dokunulması 

gerektiğinde eldivenler ve kol koruyucuları 

giyilmelidir. Biyolojik güvenlik kabini mevcut 

değilse maske, gözlük ve bir önlük veya 

tercihen elbise giyilmelidir. 

Yaymanın Hazırlanması: Her örnekten birkaç 

yayma hazırlamak en iyisidir. Kırılma,  

boya başarısızlığı gibi problemlerde veya 

düşük miktarda organizma içeren pozitiflikleri 

doğrulamak için gereklidir. 

A. Konsantre veya konsantre olmamış örnekler 

(BOS dışında) :  

1. Yeni, temiz, çiziksiz bir lam uygun hasta 

bilgisi ile etiketlenir. Not: Lamlar                 

kullanılmadan önce etanole daldırarak 

temizlenir. 

2. Konsantre örneklerden elde edilmiş 

sedimentler vortekslenir. Mümkünse,                  

konsantre edilmeyen  örnekler de iyice 

vortekslenir. 

3. Örneğin bir kısmı öze veya pipet kullanılarak 

lama transfer edilir. Konsantre   örneklerde  

konsantrasyon işleminden elde edilmiş 

çöküntü kullanılır. Konsantre   olmamış  

örneklerde yayma hazırlamak için mevcutsa 

kanlı veya  nekrotik materyal kullanılır. 

4. Örnek lam üzerine yaklaşık olarak bir para 

boyutunda alan üzerine yayılır (1.5 – 1.5  cm 

boyutlarında). Lam üzerine birden fazla yayma 

yapılmaz. Not: Yaymalar yoğun materyalden 

hazırlanırsa iki lam bastırılır, onlar çekerek  

ayırılır. Kabuledilebilir yayma oluşturmak için 

bu birkaç kez uygulanır. 

5. Öze yeniden kullanılmadan önce iyice 

alevden geçirilir. Pipet dezenfektana veya 

biyolojik tehlike işareti ile işaretlenmiş kaplara 

atılır, ve her bir örnek için yeni bir pipet 

kullanılır. 

6. Yayma biyolojik güvenlik kabininde havada 

kurutulur. 

7.Yayılmış materyal aşağıdaki yöntemlerden 

biri ile lama tespit edilir. 

a) Elektrikli lam ısıtıcısı (65-70 C)’ nda en 

azından 2 saat süreyle tespit edilir                 

(tüm gece kalması kabul edilebilir). 

b) Bek’in mavi alevinden lamlar 3 veya 4 kez 

geçirilir, fakat fazla ısıtılmaz. 

c) Saf metanol ile kaplanan lamlar 1 dakika 

süreyle bekletilir. Not: Isı ile tespit etme   tüm 

mikobakterileri öldürmeyebilir. Lamlar 

dikkatlice   tutulmalı ve incelemeyi takiben 

biyolojik tehlike işaretli atıklara atılmalıdır. 

A. BOS örnekler: 

1. Yeni, temiz, çiziği olmayan bir lamın 

kenarına uygun hasta bilgisi işaretlenir.  

 Not: Kullanmadan önce lamlar etanole 

daldırarak temizlenir. 

 2. BOS sedimenti vortekslenir. 

 3.Steril pastör pipeti ile lamın merkezine bir 

damla yerleştirilir. 

 4. Damla havada kurutulur. 

 5. Bu işlem iki kez daha tekrarlanır, her 

defasında yeni damla doğrudan önceki                   

  damlanın üzerine damlatılır. 

 6.Daha önceden tanımlanan yöntemlerden biri 

ile yayma tespit edilir. 

  Materyaller: Etiket üzerine ve çalışma 

kayıtlarına son kullanım tarihi yazılır. 

  A. Karbolfuksin aside dirençli boyalar 

    a- Boyalar 

1. Ziehl-Neelsen karbolfuksin 

  a)Solüsyon 1 

10 ml % 95 etanolde 0.3 g bazik fuksin 

çözülür. 

b) Solüsyon 2 
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100 ml distile suda 5.0 g fenol kristalleri 

çözülür (hafif ısıtma gerekebilir). 

 c) Çalışma solüsyonu   

Solüsyon 2’ nin 90 ml’si solüsyon 1’ile 

birleştirilir. Adı, hazırlama ve son kullanma 

tarihi şişe üzerine etiketlenir. 3 ay süreyle oda 

ısısında saklanır. 

2. Kinyoun’s  karbolfuksin 

a) Solüsyon 1 

20 ml % 95 etanolde 4.0 g bazik fuksin 

çözülür. 

b) Solüsyon 2 

100 ml distile suda 8.0 g fenol kristalleri 

çözülür. Isıtmak gerekecektir. 

c) Çalışma solüsyonu 

Solüsyon 1 ve 2 birleştirilir. Adı, hazırlama ve 

son kullanma tarihi şişe üzerine etiketlenir. 3 

ay süreyle oda ısısında saklanır.        

 b- Renk giderici ajan: % 3 asid- alkol  

 3 ml hidroklorik asidi, 97 ml %95 etanole 

dikkatlice ekleyin. Adını, hazırlama ve son                                              

 kullanma tarihini şişe üzerine etiketleyin. 3 ay 

süreyle saklayın. 

 c- Zıt boya: Metilen mavisi veya brilliant yeşili 

zıt boya olarak kullanılabilir. 

 

1) Metilen mavisi 100 ml distile suda  0.3 g 

metilen blue klorürü çözün. Adını, hazırlama 

ve son kullanma tarihini şişe üzerine 

etiketleyin. 3 ay süreyle oda ısısında saklayın. 

2 ) Brilliant yeşili 

100 ml distile suda 1.0 g brilliant yeşilini çözün. 

Adını, hazırlama ve son kullanma tarihini şişe 

üzerine etiketleyin. 3 ay süreyle oda ısısında 

saklayın.                            

 

B. Florokrom aside dirençli boyalar 

  a-  Boyalar 

    1. Auramine O 

       a)Solüsyon 1 

0.1 g auramine O, 10 ml % 95       

        etanolde çözülür. 

       b) 3.0 g fenol kristali 87 ml distile   

        suda çözülür. 

       c) Çalışma solüsyonu 

        Solüsyon 1 ve 2 birleştirilir. Miyarın adı, 

hazırlama ve son kullanma tarihleri şişe 

üzerine etiketlenir. Oda ısısında koyu renkli bir 

şişede  3ay süreyle saklanır. 

    2. Auramine-rhodamine  

       a) Solüsyon 1 

        1.5 g auramine O ve 0.75 g   

        rhodamine B 75 ml gliserol     

        çözülür. 

       b) Solüsyon 2 

10 ml fenolü 50 ml distile su ile karıştırılır. 

       c) Çalışma solüsyonu  

Solüsyon 1 ve 2 birleştirilir. Bir manyetik 

karıştırma aleti ile 24 saat süreyle karıştırılır. 

Boya süzülür ve koyu renkli bir şişeye 

yerleştirilir. Şişe üzerine  miyarın adı, 

hazırlama ve son kullanma tarihi etiketlenir. 4 

C’ de 3 ay süreyle depolanır. 

    b- Renk giderici ajan: %0.5 asid-alkol 0.5 ml 

konsantre HCl 100 ml % 70 etanole ilave edilir. 

Miyarın adını, hazırlama ve son  kullanma 

tarihini şişe üzerine etiketlenir. Oda ısısında 3 

ay süreyle depolanır. 

    c- Zıt boya: Potasyum permanganat veya 

akridin oranj zıt boya olarak kullanılabilir. 

       1) Potasyum permanganat 

0.5 g potasyum permanganat 100 ml distile 

suda çözülür. Miyarın adı, hazırlama ve  son 

kullanma tarihi şişe üzerine etiketlenir. Oda 

ısısında 3 ay süreyle depolanır. 

       2) Akridin oranj 

0.01 g anhidröz dibazik sodyum fosfat 

(Na2HPO4) 100 ml distile suda çözülür.   
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0.01g akridin oranj ilave edilir. Miyarın adını, 

hazırlama ve son kullanma tarihi şişe üzerine 

yazılır. Oda ısısında 3 ay süreyle depolanır.                                    

Kalite Kontrol 
A. Amaç: Her boyamada kontrol lamı 

bulunmalıdır. Bu işlemin doğru yapıldığını 

yanı sıra aside dirençli organizmaların 

boyanma yoğunluğunu gösterecektir. 

B. Hazırlama: Aside dirençli 

boyaların kalite kontrolünde çeşitli 

organizmalar tavsiye edilmektedir. Kalite 

kontrol yaymaları aşağıdaki şekilde 

hazırlanır. 

1. Nocardia asteriodes ATCC 3308 (negatif 

kontrol) ve Mycobacterium tuberculosis H37Ra 

ATCC 25177 (pozitif kontrol) suşları, 1.0 ml 

fizyolojik tuzlu su veya steril suda No.1 Mc 

Farland bulanıklık standardına yaklaşık olarak 

eşit ayrı ayrı  süspansiyonlar halinde biyolojik 

güvenlik kabininde hazırlanır. 

Not: Escherichia  coli ve 

Mycobacterium kansasii gibi daha az patojenik 

organizmalar kullanılabilir. Hızlı üreyen

 mikobakteriler kullanılmaz, çünkü aside 

dirençli boyaları tutmaları değişkenlik gösterir. 

Kontrol lamlar ticari olarak mevcuttur. 

2. Kontrol lamlar etiketlenir ( Örn. ARB 

KONTROL). Hazırlama tarihi ve                  

hazırlayanın adı kaydedilir. 

3. Negatif kontrol süspansiyonundan pastör 

pipeti veya benzer tek kullanımlık bir pipetle 

lamın ucuna yakın bir damla damlatılır. 

4.Pozitif kontrol süspansiyonu ile üçüncü 

basamak tekrarlanır, damla negatif kontrol ve 

lam etiketi arasına damlatılır. 

5.Yaymalar biyolojik güvenlik kabininde 

havada kurutulur. 

6. Daha önce anlatıldığı gibi tespit edilir ( ısı ile 

veya metanolle). 

7.Kontrol lamlar etiketli lam kutusunda 

saklanır. 

 

A. Değerlendirme: 

1. Hasta yaymaları okunmadan önce kontrol 

lamlar yeniden gözden geçirilmelidir. 

     a) Karbolfuksin (Ziehl-Neelsen veya 

Kinyoun) 

1) Mycobacterium spp.: Kullanılan zıt boyaya 

bağlı olarak mavi veya yeşil zeminde kırmızı 

veya morumsu kırmızı renkte, 

2) N.asteriodes veya E.coli: Kullanılan zıt 

boyaya bağlı olarak mavi  veya yeşil renkte 

görülür. 

    b) Florokrom (auramine O veya auramine-

rhodamine) 

1) Mycobacterium spp.: Sarı ile oranj renkte 

floresan verir (kullanılan filtre          sistemi ile 

renk değişebilir. 

2) N.asteriodes veya E.coli : Floresan vermez. 

2. Kontrol lamın sonuçları kaydedilir. Sonuçlar 

kabul edilebilirse hasta yaymalarına devam 

edilir. Kontrol lam kabul edilemezse, boyaların 

hazırlanması ve işlemleri yeniden gözden 

geçirilir. Kabul edilemez kontrol lamları 

şunlardır. 

    a) Karbolfuksin ( Ziehl-Nelsen veya 

Kinyoun) 

     1) Pozitif kontrol kırmızı renkte boyalı değil 

ise. 

     2) Negatif kontrol renk giderme işleminden 

sonra kırmızı renkte kalmakta ise. 

     3) Zemin gereği şekilde dekolorize 

olmamışsa. 

    b) Florokrom (auramine veya 

auramine-rhodamine) 

     1) Negatif kontrol floresan vermekte ise. 

     2) Pozitif kontrol floresan vermez veya . 

     3) Zeminin renk giderme işlemi uygun 

değil veya zemin floresan vermektedir. 
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3. Problem ortaya çıktığı zaman tüm hasta 

lamları ve bir kontrol lam yeniden boyanır. 

 

Boyama Prosedürleri 
A. Ziehl-Neelsen (sıcak karbolfuksin) 

boyama: 

1. Tüm lam Ziehl-Neelsen karbolfuksin 

ile kaplanır.                             

2. Bir bek veya elektrikli boyama rafı 

kullanarak buhar çıkacak kadar lam yavaşça 

ısıtılır.           

3. Düşük ısıyla veya aralıklı ısı kullanarak 3-5 

dakika süreyle buharlaşması devam ettirilir. 

4. Lam soğumaya bırakılır. 

5. Lam sudan geçirilir. 

6. % 3 asid alkolle lam kaplanır ve lamdan 

artık renk akmayıncaya kadar yaymaya renk 

giderme işlemi uygulanır. 

7. Lam suyla iyice yıkanır, fazla su lamdan 

akıtılır. 

8. Zıt boya (metilen mavisi veya brilliant yeşili) 

ile lam kaplanır. 

9. Zıt boya ile yayma 20-30 saniye boyanır. 

10. Lamsu ile iyice yıkanır. Fazla su lamdan 

akıtılır. 

11. Yayma havada kurutulur. Kurutma kağıdı 

ile kurutulmaz. 

12. Yayma 100 ‘lük immersiyonlu objektifle 

incelenir. 

B. Kinyoun karbolfuksin (soğuk 

karbolfuksin) boyama: 

1. Tüm yayma Kinyoun karbolfuksin ile 

kaplanır. 

2. Yaymanın 2 dakika süreyle boyanması 

beklenir. 

3. Lam suyla yıkanır.  

4. Lam % 3 asid alkolle kaplanır ve sıvı 

lamdan renksiz akıncaya kadar renksizleştirilir. 

5. Lam su ile yıkanır. Fazla su lamdan akıtılır. 

6. Lam zıt boya ( metilen mavisi veya brilliant 

yeşili) ile kaplanır. 

7. Yayma zıt boya ile 20-30 saniye bekletilir. 

8. Lam su ile iyice yıkanır. Fazla su lamdan 

akıtılır. 

9. Yayma havada kurutulur. Kurutma kağıdı ile 

kurutulmaz. 

10. Yayma 100’lük immersiyonlu objektif 

ile incelenir 

C. Florokrom aside dirençli boyama 
1. Lam florokrom boya (auramine O veya

 auramine-rhodamine) ile kaplanır. 

2. Yaymanın 15 dakika süreyle boyanması 

sağlanır. Not: Boyanın yaymada kaldığından 

emin olmak gerekir. Isıtılmaz.  

3. Lam suyla yıkanır. Fazla su lamdan akıtılır. 

 4. Lam zıt boya (potasyum permanganat 

veya akridin oranj) ile kaplanır. 

 5. Yaymanı  zıt boya ile 2 dakika süreyle 

boyanması sağlanır. Potasyum permanganat 

ile  zıt boyama basamağında zamanlama 

kritiktir. Daha uzun süre ile zıt boyama, aside 

dirençli organizmaların floresan vermelerini 

kaybettirebilir. 

6. Lam su ile yıkanır. Fazla su lamdan akıtılır. 

7. Yayma havada kurutulur. Kurutma kağıdı ile 

kurutulmaz. 

8. Mümkün olur olmaz tarama için floresan 

mikroskobi ile 20 veya 40 ’lık objektif ile 

mümkün olur olmaz incelenir. Floresan veren 

basilin karekteristik morfolojisini doğrulamak 

için 100 ’lük immersiyonlu objektif ile 

incelemek gerekebilir. 

Not: Florokrom boyalı lamlar, immersiyon yağı 

ksilen ile uzaklaştırıldıktan sonra karbolfuksin 

boyama prosedürlerinden biriyle yeniden 

boyanabilir; pozitif florokrom lamı doğrulamak 



Nevin Sarıgüzel 

 

 

296 

için ve organizma morfolojisini çalışmak için 

yapılmalıdır. 

 

Yaymanın incelenmesi 
A. İnceleme Yöntemi: 

1. Karbolfuksin boyalı yaymalar100’lük 

immersiyonlu objektif ile incelenir. 

2. Florokrom boyalı yaymalar 20 veya 40 ’lık 

objektifle taranır, fakat tipik morfolojik 

özellikleri doğrulamak için 100 ’lük immersiyon 

objektif gerekebilir.  

3. Aside dirençli basilin varlığı için, her 

yaymayı zamanı önemsemeksizin tamamen   

inceleyin. Yaymayı negatif olarak 

raporlamadan önce karbolfuksin boyama ile 

minimum 300 alan, florokrom boyama ile 

düşük büyümede minimum 30 alan        

incelenmelidir.  

4. Yaymanın uzun kenarı boyunca 3, kısa 

kenarı boyunca 9 paralel tarama yapılmalıdır. 

Bu hem geniş bir okuma alanı sağlar, hem de 

aynı bölgenin birden fazla okunması olasılığını 

uzaklaştırır. 

 

A. Morfolojik özellikler: 

  1. Aside dirençli basil yaklaşık olarak 1-10 um 

uzunluğunda ve tipik olarak ince, çubuk  biçimli 

çomak olarak görülür, fakat eğilmiş veya 

bükülmüş görülebilir. 

2. Bakteri, boncuk dizisi olarak adlandırılan 

yoğun boyalı bölgeler veya bandlı görünüm 

oluşturan aralıklı boyanma bölgeleri 

gösterebilir. 

 3.  M. tuberculosis dışında bazı mikobakteriler 

pleomorfik görünebilir, uzun  basillerden 

kokoid formlara kadar değişmektedir, 

boyanma özellikleri daha aynı tip     dağılım 

göstermektedir. 

Not: Aside dirençli artefaklar yaymada 

olabileceğinden hücre morfolojisini dikkatli 

izlemek gerekir. 

 

Sonuçları rapor etme: 
Boyama sonuçları örneğin alındığı 24 saat 

içinde isteyen hekime bildirilmelidir.  

A. Negatif: Aside dirençli basilin 

görülmediği tüm yaymalar “ Aside dirençli basil 

görülmedi ‘’ şeklinde raporlanır. Negatif 

raporlanan yaymalar kültür rapor edilinceye 

kadar saklanmalıdır.  

  B.   Pozitif 

1. Ön rapor: Bir yaymada aside dirençli basil 

görüldüğü zaman, başlangıç olarak   “Aside 

dirençli basil için yayma pozitif ’’ şeklinde rapor 

edilir. 

2. Kesin rapor:  

     a)Boyanma yöntemi belirtilir ve yaymada 

gözlenen aside dirençli basilin miktarı 

hakkında bilgi verilir. 100’ lük immersiyonlu 

objektifle incelenen yaymalar için, aşağıdaki 

tablo rehber olarak kullanılabilir:       
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RAPOR 

             

                           Görülen ARB miktarı 

 Fuksin  boya 

1000 X 

Florokrom boya 

        250 X                      450 X 

Negatif 0 0 0 

Şüpheli, tekrar 1-2/300alan 1-2/30 alan 1-2/70 alan 

1+ 1-9/100alan 1-9/10 alan 2-18/50 alan 

2+ 1-9/10 alan 1-9/1 alan 4-36/10 alan 

3+ 1-9/1 alan 10-90/1 alan 4-36/1 alan 

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

 

b) Tüm yaymada sadece 1 veya 2 organizma 

görülürse, bu not edilmelidir, fakat 

raporlanmamalıdır. Aynı örnekten başka 

yaymaları inceleyerek veya mümkünse, yeni 

bir örnekten hazırlanan yaymaları inceleyerek 

doğrulanmalıdır. 

 

    Çalışma ile ilgili notlar : 
A. Asid alkol ile yetersiz renk gidermekten 

kaçınılmalıdır. Gerçekten aside dirençli 

olan organizmaları aşırı dekolorize etmek 

güçtür. 

B. Kalın yayma  yapmaktan 

kaçınılmalıdır. Sakıncası, uygun 

dekolarizasyonu engelleyebilir ve zıt 

boya aside dirençli basilin varlığını 

saklayabilir. İlave olarak, kalın yayma pul 

pul dökülebilir, yayma materyalinin 

kaybına ve materyalin diğer

 lamlara transferine neden olmaktadır. 

C. Alışılmadık miktarda yayma-pozitif, 

kültür- negatif sonuçlar oluşursa, yanlış- 

pozitif yayma kaynaklarını

 araştırılmalıdır. (Yayma- pozitif kültür- 

negatif örneklerin oranı % 1’in     

      altında   olmalıdır).   

1. Su ve su depolar aside dirençli 

organizmalarla kontamine 

olabilir. 

2. Boyama işlemi süresince 

materyalin lamdan lama transferi 

oluşabilir. Boyama işleminin tüm 

basamakları süresince lamlar tek 

tek boyanmalıdır. Boyama 

kavanozları veya tabakları 

kullanılmamalıdır. 

3. İmmersiyonlu mikroskop için 

kullanılan yağ ile aside dirençli 

organizmaların transferi 

oluşabilir. Pozitif bir yaymadan 

sonra  lensi mutlaka 

temizlenmelidir. 

D. Potasyum permanganat ile zıt boyama 

basamağı süresince zamanlama kritiktir. 

Daha uzun   süreyle zıt boyama floresan   

     veren basilin floresan verme   
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     özelliğini kaybettirebilir. 

E. Floresansın        solmasından kaçınmak 

için, yaymalar 24 saat içinde 

incelenmeyecekse, florokrom boyama 

yapılmamalıdır. Problemle karşılaşılırsa, 

lamlar 2- 8C ’de karanlıkta gece 

saklanarak  floresansın solması en aza 

indirgenebilir.Güçlü zıt boyama aside 

dirençli basilin varlığını maskeleyebilir. 

Bu problemi azaltmada, brilliant yeşili 

metilen mavisi üzerine hafif bir avantaja 

sahiptir.  

 

Aşağıdakilere güvenlik açısından dikkat 

edilmelidir: 

1. Lamlarla dikkatli çalışılmalıdır. 

Isı ile tespit etme mikobakterilerin 

hepsini öldürmeyebilir. Tüm 

lamlar biyolojik olarak tehlike 

işareti olan bir kaba atılmalıdır. 

2. Örnekler kapakları sıkıca kapalı               

kaplarda vortekslenmelidir; 

vortekslerken ve kariştırırken 

aerosol oluşturmaktan 

kaçınılmalıdır. 

3.  Özeler kapalı ısıtma aletinde ısı 

ile sterilize edilmelidir. 

4. Kullanımdan önce ve sonra tüm 

çalışma yüzeyi bir dezenfektan 

ile iyice temizlenmelidir. Ayrıca, 

çalışma alanına dezenfektan 

emdirilmiş kağıt bir havlu 

yerleştirmek pratiktir. 

5. Daima asid yavaşça ve dikkatlice 

alkole eklenmelidir, tersi 

yapılmamalıdır. 

 
 
 
Çalışmanın Kısıtlamaları: 

A. Aside dirençli yayma hiçbir zaman 

mikobakteri kültürü yerine 

kullanılmamalıdır. 

B. Mikobakteriden başka organizmalar aside 

dirençlilik gösterebilir: Rhodococcus spp., 

Legionella micdadei, Cryptosporidium 

spp.’nin kistleri ve Isospora spp. 

C. Hızlı üreyen mikobakteriler aside dirençli 

boyaları tutabilmeleri değişkenlik 

gösterebilir. Pek çoğu florokrom boyalı 

yaymalarda floresan vermeyecektir. 

D. Pozitif florokrom yaymalar, ARB varlığını 

doğrulamak için karbolfuksin

 boyama metodlarından biri ile yeniden 

boyanır. 

E. Pozitif yaymaları doğrulamak için 

tecrübeli başka bir kişi tarafından da 

yaymaların incelenmesi en iyi 

yaklaşımdır. 
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