
HÜCRE KÜLTÜRÜNDE MYCOPLASMA KONTAMİNASYONU KORUNMA, 
TESPİT VE TEDAVİ 

 
Öncelikli amacımız kontaminasyonu engellemektir. Kontamine olmuş bir etüvün 
dekontaminasyonu oldukça zordur. Bunun için hücrelerinize hiç bir zararı olmayan, 
etüv yüzey dezenfektanı olan Pharmacidal (IC-110100-1) kullanılmalıdır. Her 2 
haftada bir, raflar dahil bütün etüv iç yüzeyi sabunlanmalı, yıkanmalı, durulanmalı ve 
kurutulmalıdır. Final olarak Pharmacidal Spray ile her tarafı detaylı bir şekilde 
spreylenmeli ve kurumaya bırakılmalıdır. Bir başka muhtemel mycoplasma kaynağı 
olan su banyosu yine temizlenmeli ve %1 konsantrasyonda Aquaguard-1 (Kat. No. 
01-867-1B) içeren temiz su doldurulmalıdır. Bu korunma şekli uygulandığında teorik 
olarak Mycoplasma sorunumuzun olmaması gerekir. Buna rağmen mycoplasma 
kontaminasyonundan şüpheleniyorsak, kesin tespit edilmesi gerekir çünkü hücre 
kültüründe mycoplasma etkisine benzer birçok başka faktörler de söz konusudur. 
Mycoplasma kontaminasyonu hücrelerin davranış şekline göre değil, mycoplasma 
varlığı tespitine dayanarak yapılmalıdır. Bunun için en kesin sonuç PCR testi ile 
alınmaktadır. PCR, Biological Industries, 20-700 veya Real Time PCR, SNP Biotech, 
SNPMYC test kitler kullanılarak mycoplasma varlığı/yokluğu kesin olarak ortaya konur. 
Eğer kontaminasyon tespit edilirse ve hücreleri atmak mümkün değilse o zaman 
tedavi yoluna gitmek gerekir. Bunun için aşağıdaki ürünler kullanılır. 
 
BIOMYC-1 (Tiamutin) ve BIOMYC-2 (Minocycline) Kullanım Şekli.  

1. Öncelikle hücrelerin Mycoplasma kontaminasyonu tespit edilmelidir. Bunun için 
en kesin sonuç PCR testi ile alınır. Bilinen tüm Mycoplasma türlerini testpi 
edebilen “common” primerler içeren bir PCR testi ile kesin olarak mycoplasma 
varlığı/yokluğu ortaya konur. 

2. Bu iki solüsyonu bir arada kullanılmaz. Arka arkaya, sırayla kullanılır.  
3. 1 ml BioMyc-1 100 ml mediuma eklenir. Kontaminasyon olduğunu 

düşündüğünüz hücreler bu karışım içinde 4 gün tutulur. Taze medium 
ekleneceği zaman yada medium değişeceği zaman taze medium içine yine 1 
ml BioMyc-1 eklenir. 

4. 4 gün sonunda 1 ml BioMyc-2 aynı şekilde 100 ml yeni mediuma eklenir ve 
hücreler bu BioMyc-2 eklenmiş medium içinde 3 gün bekletilir.  

5. Yukarıdaki 3 basamak bir siklustur. Her siklus sonunda testi yapılarak 
mycoplasma varlığı/yokluğu test edilir. Mycoplasma varlığı testpit edilirse bu 
siklus tekrarlanır. 

   
BIOMYC-3 (Ciprofloxacin) Kullanım Şekli: 

1. Yukarıdaki dekontaminasyonu takiben kullanıldığı gibi, direkt de kullanılabilir 
2. 1 ml BioMyc-3 100 ml mediuma ekleyin. 2-3 günde bir BioMyc-3 içeren 

medium değişimi yaparak 14 günlük bir kültivasyon yapılır.  
3. Bu süre sonunda PCR testi yapılarak mycoplasma varlığı/yokluğu test edilir. 

Sonuç negatif çıksa bile, 2-3 günde bir BioMyc-3 içeren medium değişimi 
yapılarak 14 gün daha bu kültüre devam edilir. Bu süre sonunda tekrar bir PCR 
testi yapılırarak mycoplasma varlığı/yokluğu test edilir.   


