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M. tuberculosis - Robert Koch -1882

Erlich Ziehl Neelsen



Mikobakteri hücre çeperinin boyanması
Mikolik asitler çok uzun zincirli yağ asitleridir. Çok 
hidrofobik bu tabakaya kırmızı renkli fuksin
boyasının girebilmesi için yağları sıvılaştıran fenol 
gerekmektedir. Bunu sağlamak için EZN boyasında 
litrede 50g, ısıtma gereğini ortadan kaldıran Kinyoun
karbol fuksininin litresinde 67g fenol bulunmakta

Gram + Gram - Mikobakteri



Fenol
Soluma ile:
İştahsızlık
Kilo kaybı
Baş ağrısı

Baş dönmesi

Deri teması:
Yangı
Eritem
Yanık

Nekroz

Sindirim sistemi:
Siyanoz

Bilinç kaybı
Solunum durması

Ölüm



SafeTAIN – TB
• SafeTAIN – TB yeni, fenol içermeyen bir aside dirençli boyama kiti
• Fenol yerine toksik olmayan güvenli lipolitik kimyasallar içeriyor
• Mikobakterileri EZN ve Kinyoun kadar iyi boyuyor





Dekontaminasyon Konsantrasyon

• Balgamda çok sayıda hızlı üreyen bakteri 
bulunur. M. tuberculosis çok yavaş ürediği 
için balgam doğrudan besiyerine ekilirse hızlı 
üreyen bakteriler besiyerini kaplayarak 
mikobakterilerin görülmesini engeller. Bunu 
önlemek için bu bakterileri öldüren, 
mikobakterilere zarar vermeyen kimyasallar 
ile örnek dekontamine edilir.

• Dekontaminasyon yapılamazsa kültür 
yapılamaz, kültür yapılamazsa, 
antitüberküloz duyarlılık testi ve tür saptama 
yapılamaz.



Dekontaminasyon ve Konsantrasyon

Petroff Yöntemi: 1915
n Balgam 1N NaOH ile dekontamine

edilir
n pH nötralizasyonu 1N HCl ile yapılır
n pH indikatörü olarak brom-timol

mavisi kullanılır.
n Çözeltileri hazırlaması kolay
n pH ayarlaması zor
n Santrifüj gerektiriyor



Kubica Yöntemi: 1963

• Decontaminasyon için 
NaOH-NALC kullanılır

• Nötralizasyon için fosfat 
tamponu kullanılır

• pH ayarlaması daha iyi 
ama deneyim ve dikkat 
gerektiriyor

• Çözeltilerin hazırlanması 
zor, yarı ömrü kısa

• Kontaminasyon olasılığı 
yüksek

• Santrifüj gerektiriyor



DECOMICS (2012)

Emici boncuklarla çalışır. İşlem
süresini 45’den 23 dakikaya indirir.

Santrifüj gereksinimini ortadan 
kaldıran dekontaminasyon ve 
konsantrasyon yöntemi





Decomatic

Otomatize
Dekontaminasyon ve 

Konsantrasyon 
Aygıtı

ü 24 örneği 30 dakikada tamamlar
ü Bir günde yaklaşık 400 örnek 

işleyebilir
ü Hava geçirmeyen kapakları ve 

morötesi ışın ve HEPA filtre ile 
içindeki havayı sürekli temizleyerek 
güvenli çalışma sağlar.

ü Laboratuvar kökenli tüberküloz 
enfeksiyonlarını büyük oranda önler.

ü Laboratuvar iş yükünü önemli 
ölçüde azaltır.



Löwenstein Jensen Cool
ü Soğuk döküm – sıcakta bozulan 

besleyici maddeler korunmuş
ü Geniş yüzey, geniş kapak, kısa boy
ü Ekim ve pasajlarda kontaminasyon

olasılığı düşük
ü Hem yatık hem de dik durabilme



Hızlı Kültür Sistemleri

Ø BACTEC (Becton
Dickinson, USA)

Ø MGIT (Becton
Dickinson, USA)

Ø Bac-T Alert
(Biomerieux, France)
Ø Versatrek

(Thermoscientific, 
USA)

Ø TK Kültür Sistemi 
(TiBO)

Middlebrook 7H9 besiyeri kullanırlar. Kullanıma hazır değil. 
Besleyici ve seçici eklentiler gerektirir. 



TK MEDIUM
ü Kullanıma hazır: OADC ve 

seçici antimikrobiyal
eklenmesini gerektirmiyor.

ü Besiyerinin rengi 
kırmızıdan sarıya 
değişerek üremeyi 
gösteriyor. Üreme 7-15 
günde saptanıyor.

ü Mikobakteri dışında bir tür 
üreyecek olursa renk 
kırmızıdan yeşile dönerek 
kontaminasyonun ayırt 
edilmesini sağlıyor.

Mikobakteri

TK Medium Kontaminasyon



TK Medium
n Hızlı kültür sonucu, kontaminasyonu

ayırt etme
n TK-SLC diğer bakteri türleri ve

mantarların üremesini engelleyen ilaç
içeren seçici TK-Besiyeri

n Hızlı ilaç duyarlılığı belirleme
n Hızlı M. tuberculosis ve atipik

mikobakteri ayrımı

TK MEDİUM          MİKOBAKTERİ      KONTAMİNASYON



Mycolor TK

ü TK Medium için bilgisayarlı otomatik inkübatör ve okuyucu
ü Her örnek için üreme eğrileri çiziyor
ü Uzman sistemi ile M. tuberculosis, atipik mikobakteri, 

kontaminant organizma ayrımı yapabiliyor
ü Otomatik ilaç duyarlılığı belirleme ve tiplendirme yapabiliyor



Balgam yoksa tüberküloz tanısı nasıl konur?

• Akciğer tüberkülozu erken dönem
• Çocuk hastalar
• Akciğer dışı tüberküloz olguları
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MyMagiCon
Mikroorganizma ve Makroolekül Yoğunlaştırıcı
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GigaBioMol – Bio-T



Urinary Tb LAM testi - MyMagiCon





MyMagicon ile yoğunlaştırılmış örnekler 

Orijinal örnekler



Desteklenen iki MyMagiCon Çalışması:

MyMagiCon ile konsantre edilen idrarda TB-LAM antijeni saptanması

MyMagiCon ile konsantre edilen ağız çalkalama suyunda Xpert ile TB tanısı
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