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ÖZET

Üniversite hastaneleri tüberküloz laboratuvarlar›n›n durumuyla ilgili verileri toplamak amac›yla 1998, 2002
ve 2006 y›llar›nda anket çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Anketlerde; laboratuvarlar›n fiziki koflullar›, cihaz donan›mlar›,
personel bilgileri, uygulanan tan›sal yöntemler, karfl›lafl›lan sorunlar sorgulanm›flt›r. Yaz›da üç ayr› anket sonu-
cu karfl›laflt›r›larak de¤erlendirilmifltir. 

Y›llar içinde di¤er laboratuvar birimlerinden ayr› mekan ve özellikle biyogüvenlik kabinine sahip tüberkü-
loz laboratuvar› say›s›n›n artm›fl oldu¤u belirlenmifltir. Laboratuvarlarda kullan›lan dezenfeksiyon uygulamala-
r›nda belirgin farkl›l›klar tespit edilmifltir. Basilin belirlenmesinde konvansiyonel yöntemler yayg›n olarak kul-
lan›lmakla beraber otomatize sistemlerin kullan›m› y›llar içinde art›fl göstermifltir. Ayn› flekilde moleküler test-
lerin kullan›m› da artm›fl ve bunlar aras›nda en s›k kullan›lan yöntemin polimeraz zincir reaksiyonu oldu¤u gö-
rülmüfltür.

Laboratuvarlar›n fiziki koflullar›n›n standartlara uygun oldu¤u ve ça¤›n gereklerine uygun tan›sal testlerin
kullan›ld›¤› ancak dezenfeksiyon uygulamalar› konusunda belirli standart bir yöntemin kullan›lmad›¤› tespit edil-
mifltir. Gün geçtikçe yayg›nlaflan moleküler yöntemlerin kullan›m›nda ulusal tüberküloz kontrol program›n›n
önerilerine uygun bir yap›lanmaya gidilmesinin daha do¤ru olaca¤› kanaatine var›lm›flt›r.
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SUMMARY
A View from Tuberculosis Laboratories of University Hospitals: 

The Results of A Questionnaire Study

A questionnaire study was performed to collect data about tuberculosis laboratories of university hos-
pitals. Data including the physical conditions, equipment hardware, personnel knowledge, diagnostic met-
hods applied, and the problems of the laboratories were collected by the help of a survey form in 1998,
2002 and 2006. 

The number of the tuberculosis laboratories which were separated and had a biosafety cabin was incre-
ased in years. Disinfection policy of the laboratories showed a great institutional variation. An increase in au-
tomated systems to detect bacilli was detected whereas conventional methods were the widespread met-
hod. At the same time, molecular tests were used increasingly and while polymerase chain reaction was the
most common method.



Tüberküloz hastalığının tanısında klinik bulgular
yanında direkt mikroskopi ile basilin gösterilmesi ön-
celeri yeterli görülürken, 1950’li yıllardan sonra kül-
tür yöntemleri önem kazanmaya başlamıştır. Tıptaki
son gelişmeler tüberküloz hastalığının tanı, tedavi ve
kontrolünde yeni yaklaşımların doğmasına neden ol-
muştur[1-3].

Günümüzde tüberküloz laboratuvarları hastalığın
tanısı yanında, tedavisinin yönlendirilmesinde de
son derece önemli bir konuma gelmiştir. Bu neden-
le tüberküloz laboratuvarı bakterinin mikroskobik
olarak gösterilmesi, izole edilmesi, tür düzeyinde ta-
nımlanması ve ilaç duyarlılığının belirlenmesi yoluy-
la tanı ve tedavide yol gösterici olmalıdır. Ancak
standardizasyon eksikliği nedeniyle bu fonksiyonlar-
daki başarı oranı mekan, çalışma düzeni, persone-
lin eğitim düzeyi ve tecrübesi gibi pek çok paramet-
reye bağlı olarak laboratuvarlar arasında farklılık
gösterebilmektedir.

Bu gerçeklerden yola çıkarak ülkemizdeki üniver-
site hastaneleri tüberküloz laboratuvarlarının mekan,
donanım, personel durumu ile kullanılan yöntemler
ve laboratuvarda karşılaşılan problemleri belirlemek
amacıyla 1998, 2002 ve 2006 yıllarında düzenlen-
miş olan üç farklı anketin verileri değerlendirildi.

MATERYAL ve METOD

Üniversite hastaneleri tüberküloz laboratuvarları-
nın durumuyla ilgili verileri toplamak amacıyla 1998,
2002 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen üç ayrı an-
ket çalışmasında sırasıyla 40, 27 ve 38 soru sorul-
muştur. Her üç ankette ortak olan sorulardan elde
edilen cevaplar değerlendirmeye alınmıştır[4-6]. An-
ket soruları laboratuvar sorumlusu öğretim üyeleri ta-
rafından yanıtlanmıştır. Anket formları ilgili öğretim
üyelerine 1998 ve 2002 yıllarında mektup şeklinde
2006 yılında ise elektronik postayla gönderilmiştir.
Bu anketlerde laboratuvarların fiziki koşulları, cihaz
donanımları, personel bilgileri, uygulanan tanısal
yöntemler ve karşılaşılan sorunlar sorgulanmıştır. Çe-
şitli parametrelerde laboratuvarlar arası ve zamana
bağlı benzerlikler ve farklılıklar irdelenmiştir. İstatistik-
sel analizde p< 0.05 olan değerler anlamsız bunun
üstündeki değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir.

İstatistiksel Analiz

Çeşitli parametrelerde laboratuvarlar arası ve za-
mana bağlı benzerlikler ve farklılıklar irdelenmiştir.
İstatistiksel analizde SPSS 13.0 istatistik programı
programı kullanıldı. Yıllar arasındaki değişim ki-kare
testi ile araştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede p<
0.05 olan sonuçlar anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR

Yapılan anket çalışmasına 1998 yılında 18,
2002 yılında 21, 2006 yılında ise 22 kurumdan ya-
nıt alınmıştır. 

Fiziki ortamla ilgili sorulara alınan yanıtlar, yıllar
içinde ayrı mekan ve özellikle biyogüvenlik kabinine
sahip laboratuvar sayısının artmış olduğunu göster-
mektedir (Tablo 1). Ayrı mikobakteri laboratuvarına
sahip üniversitelerimizin sayısı özellikle 2002-2006
yılları arasında artmıştır (p= 0.024). Biyogüvenlik
kabinine sahip laboratuvarlar sayısındaki artış ise
1998-2002 yılları arasında belirgindir (p= 0.041).

Personel ile ilgili bilgiler irdelendiğinde 1998 yı-
lında yapılan ankette bu konuyla ilgili sorulara üç ku-
rum yanıt vermemiş, diğerleri bir-beş kişi arasında
çalışanı olduğunu, genellikle sağlık meslek yüksek
okulu mezunu, biyolog veya doktor gibi üniversite
mezunlarının çalıştığını bildirmişlerdir. Bilgi düzeyle-
rini üç kurum çok iyi, diğerleri iyi olarak değerlendir-
miştir. Düzenli sağlık taramasının sekiz kurum tara-
fından yapıldığı, bu amaçla pürifiye protein derivesi
ve/veya akciğer grafisinin uygulandığı belirtilmiştir.
Çalışma sırasında uygun giysi ve maske kullanımına
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Although physical conditions and diagnostic tests of laboratories were compatible with the standards,
there was no standard method for disinfection policy. It was thought that the use of moleculer methods
which were prepared according to national tuberculosis controll programme was more proper.
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Tablo 1. Tüberküloz laboratuvarlarının fiziki ko-
şulları [n (%)]

Yıllar

1998 2002 2006
Özellik n= 18 n= 21 n= 22

• Ayrı mikobakteri 13 (72.2) 13 (61.9) 20 (90.9)
laboratuvarı var

• Biyogüvenlik 9 (50) 17 (80.9) 21 (95.5)
kabini var



12 merkez olumlu yanıt vermiştir. 2006 yılı verile-
rinde laboratuvarlardan yalnızca beş tanesinde per-
sonel sayısı yetersiz olarak bildirilmiştir. Personelin
bilgi düzeyi laboratuvar sorumlusu öğretim üyeleri-
nin değerlendirmeleriyle genelde iyi olarak belirtil-
miştir. On yedisinde iyi ve çok iyi olarak tanımlan-
mıştır. Ancak personele yeterli meslek içi eğitimin
verilmediği, sağlıklarının korunması için gerekli olan
düzenli sağlık taramasının yalnızca yedi laboratuvar
tarafından yapılmakta olduğu görülmüştür.

Laboratuvarda uygulanan dezenfeksiyon işlemle-
rinin standart olmadığı görülmüştür. En yaygın kulla-
nılan yöntem ultraviyole lamba (1998 yılında 13,
2006 yılında 12) olup bunu çamaşır suyu (1998 yı-
lında 11, 2006 yılında 8) izlemektedir. Bunların ya-
nı sıra formaldehid-glutaraldehid (1998 yılında 1,
2006 yılında 1), klor tabletleri de (2006 yılında 2)
kullanılmaktadır. Laboratuvarların bazıları birden faz-
la yöntemi bir arada kullanmaktadır (1998 yılında 7,
2006 yılında 7). Buna karşılık 2006 yılında bir labo-
ratuvarın düzenli dezenfeksiyon uygulamadığı belir-
lenmiştir.

Laboratuvarların kullandığı analiz yöntemlerinin
sorgulandığı soruların yanıtlarına göre hemen tüm ku-
rumlar mikroskopi ve kültür işlemlerini yapmaktayken
tip tayini ve antitüberküloz duyarlılık testlerinin yapıl-
ması ve basilin belirlenmesinde moleküler testlerin
kullanımı özellikle son dört yılda belirgin şekilde art-
mıştır (Şekil 1), (Tablo 2). Basilin belirlenmesinde kul-
lanılan moleküler testler arasında polimeraz zincir re-
aksiyonu (PCR) %59.1 ile başta gelmektedir (Tablo 2).

PCR kullanan laboratuvar sayısı 2002-2006 yılları
arasında daha önceki dönemlere göre anlamlı oran-
da artış göstermiştir (p= 0.044). Üniversite laboratu-
varlarının mikroskobi, kültür, duyarlılık testleri ve tip
tayini yöntemlerini kullanmalarında yıllar arasında
anlamlı bir artış saptanmamıştır. Anket yanıtlarından
bu yöntemlerin tümünün kullanıldığı 15 üniversite la-
boratuvarının olduğu belirlenmiştir.

Laboratuvarların kültür çalışmalarında tercih et-
tiği besiyeri %95 ile Löwenstein Jensen (LJ)’dir (Şe-
kil 2). Laboratuvarların kültür çalışmalarında kullan-
dığı diğer bir besiyeri ise Middlebrook 7H11’dir.
Middlebrook 7H11 besiyerinin kullanımının üç yıl
birbiriyle karşılaştırıldığında anlamlı oranda arttığı
saptanmıştır (p= 0.05).

Tüberküloz basilinin üretilmesinde kullanılan LJ
besiyerini kendi laboratuvarlarında yapan üniversite
sayısı 2002 ve 2006 yıllarında sırasıyla yedi ve sekiz,
hazır besiyeri kullanan laboratuvar sayısı her iki dö-
nemde de 14’tür. Konvansiyonel besiyerleri yanı sıra,
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Şekil 1. Tüberküloz laboratuvarlarında kullanılan yöntemler.

Tablo 2. Tüberküloz laboratuvarlarında kullanı-
lan moleküler yöntemler [n (%)]

Yıllar

1998 2002 2006
n= 18 n= 21 n= 22

• PCR 5 (27.7) 6 (28.6) 13 (59.1)

• Hibridizasyon 3 (16.6) 3 (14.3) 2 (9.1)

PCR: Polimeraz zincir reaksiyonu.



1998 yılında 10, 2002 yılında 16, 2006 yılında 20
üniversite laboratuvarında otomatize kültür sistemle-
ri BACTEC 460 ve/veya “Mycobacteria growth in-
dicator tube (MGIT)” kullandığını bildirilmiştir. Labo-
ratuvarlarda konvansiyonel besiyerlerinin yanı sıra
otomatize kültür sistemlerinin kullanımındaki bu artış
istatistiksel olarak anlamsızdır.

Laboratuvarlarda karşılaşılan sorunların başlıca-
ları şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Çalışan personelin; uygun olmayan ortamlar-
da çalışmaktan ve tüberküloz bulaşması olasılığından
endişe duyması,

2. Yetişmiş deneyimli personelin, yönetim tara-
fından görevinden alınması ya da yerinin değiştiril-
mesi,

3. Hizmet içi eğitimin yetersizliği,

4. Kullanılan besiyerlerinin üretiminde karşılaşı-
lan sorunlar,

5. Hasta kayıtlarındaki yetersizlikler ve bu kayıt-
ların her zaman doğru olmaması,

6. Laboratuvara danışmaksızın gönderilen gerek-
siz ve uygun olmayan örnek çokluğu,

7. Klinikle laboratuvar arasındaki iletişimsizlik,

8. Laboratuvar istem fişlerinin eksik ve hatalı dol-
durulması, eksik doldurulan istem fişleri nedeniyle
yaşanan tahakkuk problemleri,

9. Kimi zaman laboratuvar rutin işleyişine engel
olacak kadar önemli sorunlar yaratabilen ihale ve di-
ğer bürokratik engeller.

TARTIŞMA

Ulusal tüberküloz kontrol programı basil pozitif
olguların en az %70’ini saptamayı ve bu olguların en
az %85’ini tedavi etmeyi hedeflemektedir. Bu prog-
ram tüberkülozu ve tüberkülozun neden olduğu eko-
nomik, sosyal ve epidemiyolojik zararları ortadan
kaldırmak veya azaltmak amacıyla ülke kaynaklarını
ve teknik birikimi en iyi şekilde kullanmayı gerekli
kılmaktadır. Tüberküloz hastalığının tanısında labo-
ratuvar desteği çok önemlidir ve standart dışı labora-
tuvar kurulması kontrol programına yarardan çok
zarar verir. Bu açıdan bakıldığında, standart bir labo-
ratuvar ağı olmaması Türkiye’nin önemli bir proble-
midir. Bu sorun iyi bir yapılanma ile, idari, teknik,
politik ve mali kararlar, disiplinli ve sistemli bir şekil-
de ele alınarak çözülebilir.

Ulusal tüberküloz kontrol programının hedefleri-
ne ulaşabilmesi için, söz konusu laboratuvarlarda iyi
bir organizasyona gidilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla Dünya Sağlık Örgütü bir ülkede sadece bir
Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı’nın olması
gerektiğini, 10 milyon nüfus için bir merkez labora-
tuvarı (seviye 3), 500 bin-1 milyon nüfus için seviye
2 ve 100 bin kişilik nüfusa seviye 1 laboratuvarının
yapılandırılması gerektiğini önermektedir[7-10]. Han-
gi grupta olursa olsun laboratuvar hizmetleri stan-
dart olmalıdır. Bu standardizasyon düzenli hizmet içi
eğitim, kalite kontrolü ve belirli aralıklarla değerlen-
dirmeler yapmakla sağlanabilir. Bu laboratuvarların
çalışmaları ülke referans laboratuvarı tarafından
kontrol edilmelidir.
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Şekil 2. Tüberküloz laboratuvarlarında bakteriyolojik çalışmada kullanılan besiyerleri.



Ulusal tüberküloz kontrol programının hedefleri
doğrultusunda ülkemizdeki laboratuvarların büyük ço-
ğunluğunun teknik olarak basit, hızlı, ekonomik, gü-
venilir bir yöntem olan direkt mikroskopi yapabilecek
şekilde seviye 1 laboratuvarlar olarak, yeterli bir kıs-
mının kültür ve diğer gelişmiş tanı ve tiplendirme
testlerinin kullanılabildiği seviye 2 laboratuvarlar ola-
rak, sınırlı bir kısmında ise tüm bunların yanı sıra ilaç
duyarlılık testlerinin ve daha ileri moleküler testlerin
uygulanabildiği seviye 3 laboratuvarlar olarak yapı-
landırılması gerekmektedir. Ülkemizde 20 bölge tü-
berküloz laboratuvarı (BTL), 272 dispanser bulun-
maktadır. BTL’ler kültür ve mikroskopi yapmakta,
sadece üç BTL’de duyarlılık testleri yapılabilmektedir.
Dispanserlerin ise bir kısmında doğrudan mikroskopi
yapılabilmekte diğerleri ise materyal toplayıp bir üst
laboratuvara göndermektedir[11]. Fakat üniversiteleri-
mizde hangi seviyede kaç tüberküloz laboratuvarının
olduğu, bu laboratuvarların durumu ve hizmet kapa-
sitesinin ne olduğu konusunda kesin veriler yoktur. 

Ankete 2006 yılında yanıt veren üniversite tüber-
küloz laboratuvarları değerlendirildiğinde, 19’unda
duyarlılık, 15’inde de moleküler yöntemlerin (Şekil 1)
kullanılmasıyla seviye 3 laboratuvarlar olarak halen
hizmet verdiklerini, hatta aynı şehirde bulunan üni-
versitelerde de ayrı ayrı bu seviye laboratuvarlarının
kurulmuş olduğu görülmektedir. Oysa, bu konularda
ulusal kontrol programının önerileri doğrultusunda
güç birliğine gidilmiş olsa, maliyet ve standardizas-
yon açısından yarar sağlanacağı kesindir. 

Tüberküloz laboratuvarına gelen her türlü mater-
yal tüberküloz şüpheli hastalardan alındığı için olası
basil pozitif vakalar olarak kabul edilmeli ve önlem-
ler buna göre alınmalıdır. Yanıt veren üniversitelerde
uygulanan dezenfeksiyon yöntemlerinin çeşitliliği
dikkat çekmektedir. Uygulamadaki bu karışıklıkları
ortadan kaldırmak için dezenfeksiyon yöntemleri
mutlaka ortak kararlarla standardize edilmelidir.
Tüm laboratuvar personeli hem kendi hem de diğer
kişileri infeksiyondan korumak için alınması gerekli
önlemleri bilmeli ve uygulama konusunda bilinçli,
dikkatli olmalıdır. Yönetim bu konuda gerekli önlem-
leri almış olmalıdır. 

Besiyerini kendi laboratuvarlarında yapan üni-
versite sayısı düşüktür, laboratuvarların çoğu hazır
besiyeri kullanmaktadır.Tüberküloz basilinin üretil-
mesinde kullanılan LJ, Middlebrook 7H11 gibi besi-
yerlerinin hazırlanma aşamasında standardizasyonu
da önemli bir konudur. Bu besiyerlerinin kontrol suş-
ları ile üreme pozitifliği açısından mutlaka denetlene-
rek kullanılması gerekmektedir. Yıllar içerisinde üni-

versite laboratuvarında otomatize kültür sistemleri-
nin kullanımı da artmıştır. Konvansiyonel yöntemler
kullanılıyor, hele besiyeri laboratuvarda üretiliyorsa,
bir kültür tüpü besiyerinin maliyeti ortalama 2-3
YTL olurken, ithal otomatize sistemler kullanıldığın-
da bu maliyet artmaktadır. Tekrarlanan kültürlerin
zorunlu olduğu tüberküloz hastalığında maliyet daha
da yükselmektedir. Bununla beraber otomatize sis-
temlerin erken kültür pozitifliği ve standart antibiyo-
tik duyarlılık sonuçlarını elde etmeyi sağlaması bakı-
mından önemi yadsınamaz[12-14]. Ancak, iyi bir
programlama ile bu sistemlerin kullanımı belirli mer-
kezlerde toplanarak maliyet ve fayda optimizasyonu
sağlanabilir.

Aldığımız yanıtlarda laboratuvarların klasik yön-
temlerle tanı koyma aşamasını aştığını, yanıt veren
çok sayıda üniversite laboratuvarında ileri tanı yön-
temlerinin kullanıldığını belirlemiş bulunmaktayız.
Gelen yanıtlar irdelendiğinde teknik donanım, klasik
tanı yöntemlerinin uygulanması, uygulanan testlerin
çeşitliliği, personelin kalite ve kantitesi açısından çok
da fazla sorunun yaşanmadığı söylenebilir. Buna kar-
şın esas problemin ücretlendirmede (tahakkuk) ya-
şandığını, hastadan gelen materyalin yetersiz miktar-
da olması nedeniyle yöntemlerin uygulanmasında
sorunlar olduğunu, bazen de klinikle ilgili bağlantılar-
da problemler yaşandığını belirledik.

Mikrobiyoloji laboratuvarlarının kalite tanımında
örnek kalitesi, yapılan tetkikin klinik uyumu, uygula-
nan yöntem, personelin bilgi ve deneyimi, kullanılan
cihazlar, besiyeri, boya ve çeşitli reaktiflerin standar-
dizasyonu ana başlıkları oluşturmaktadır. Tüberküloz
laboratuvarlarında bunlara ek olarak, öncelikle çalı-
şan kişiler ve çevrenin korunmasına özen gösteril-
mesi gerektiği bilinmektedir. Tüberküloz laboratuva-
rı, yapabileceği işlem aşamalarına göre gruplandırıl-
malı, laboratuvarın işlevleriyle ilgili eğitimlerin sürek-
liliği sağlanmalıdır. Personelin korunmasına yönelik
önlemler alınmalı ve periyodik kontrolleri sağlanma-
lıdır. Elbette, geçmiş deneyimler ve bugünün bilgile-
ri birlikte değerlendirildiğinde, tüberküloz laboratu-
varlarında daha verimli ve yararlı çalışmalar yapılma-
sı daha kolay olacaktır.

Anket sonuçları hiçte küçümsenmeyecek ölçüde
laboratuvar alt yapısının mevcut olduğunu göster-
mektedir. Sahip olduğumuz bunca alt yapı, bilgi biri-
kimi, planlama ve önleme çalışmalarına karşılık, tü-
berküloz hala Türkiye için sorun teşkil ediyorsa bir
yerlerde hata yapılıyor demektir. Nerelerde hangi
kategoride laboratuvar kurulacağı, bu laboratuvarlar-
da alt yapı ve personel özelliklerinin nasıl olacağı,
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bölge laboratuvarlarının nasıl düzenlenip denetlene-
ceği, pozitif sonuçların bildirimi, bilgi ağının kurul-
ması, tahakkuk işlemleri vb. konularda akla gelebile-
cek pek çok sorun yapılacak iyi bir merkezi planla-
ma ile çözülebilecektir. Bu yöndeki çalışmalar tüber-
küloz hastalığıyla daha etkin bir mücadeleye de im-
kan sağlayacaktır.

Tüberküloz laboratuvarlarının karşılaştığı yerel
sorunların ise iyi planlanmış sürekli hizmet içi eğitim
ve laboratuvarla klinikler ve hastane yönetimi arasın-
da kurulacak sağlıklı bir diyalog ortamıyla çözülebile-
ceği inancındayız.
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