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ÖZET

Tüberküloz tüm dünyada önemli bir sa¤l›k sorunu olmaya devam etmektedir. Özellikle AIDS sonras›, tü-
berküloz vakalar›yla geliflmifl ülkelerde de giderek artan s›kl›kla karfl›lafl›lmaktad›r. Tüberküloz tan›s›nda kon-
vansiyonel metodlar (Asido-rezistan boyama, kültür ve mümkünse patolojik doku incelemesi) bazen yetersiz
kalmakta veya uzun süre almaktad›r. Tan›ya ulaflamama veya tan›daki gecikmeler ise klini¤in daha kötüleflme-
sine, sa¤l›k personeline bulaflma, dirençli basillerin yay›lmas›na yol açmaktad›r. Bu durum tüberküloz için da-
ha h›zl›, sensitif ve spesifik testler için yo¤un araflt›rmalar› do¤urmufltur. Bu derlemede tüberküloz tan›s›ndaki
yeni metodlar›n belli bafll›lar›ndan bahsedilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Tüberküloz, Tan›, Yöntemler

SUMMARY

New Laboratory Methods in the Diagnosis of Tuberculosis

Tuberculosis continues to be a major clinical problem worldwide. After the era of AIDS, it  is encoun-
tered increasingly more even in the developed countries. The conventional diagnostic tests for tuberculosis
(acid-resistant staining, culture, pathological examination of the tissues if available) sometimes are unyielding
or take a long time. This unwanted delay in diagnosis or inability to diagnose ensure a deterioration of clin-
ical outcome, transmission to health personnel, spread of resistant bacilli among public. That is why the
necessity to find new methods with a high sensitivity and specificity for early diagnosis emerges. In this paper,
some of the new methods are reviewed.
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Tüberküloz (TB) bütün dünyada büyük bir sağlık
sorunu olmaya devam etmektedir. HIV infeksiyonu-
nun etkisiyle gelişmiş ülkelerde de yeniden artış gös-
termektedir. Yaklaşık olarak aktif TB’li sayısı 30 mil-
yon, her yıl yeni vaka sayısı 10 milyon ve TB’den
ölüm sayısı 3 milyondur. Bu da dünya çapında ölüm-
lerin %6’sı kadardır (1). Giderek büyük bir sorun ha-
line gelen çok ilaca dirençli TB basili (MDR-TB) de
problemin diğer bir yönüdür. TB’nin sebep olduğu
işgücü, ekonomik kayıplar ve yaşam yitirmeler göz
önüne alındığında, bu probleme daha ciddi yaklaş-
mak gerektiği anlaşılmaktadır. TB’nin bu denli sorun
olmasında tanıya geç ulaşılmasının büyük payı var-
dır. TB erken saptanamadığında, tanı konuncaya ka-
dar geçen sürede sağlık personelini de tehdit eden
epidemiyolojik bir sorun olacaktır. Dolayısıyla TB
için güncel tıbbi yaklaşımda hızlı ve güvenilir tanı
yöntemlerini geliştirmeye ve kullanmaya öncelik ve-
rilmelidir.

Aside direçli boyama (ARB) ve direkt mikrosko-
pik inceleme TB basilinin en hızlı ve ucuz tanı yön-
temlerindendir. Ancak, mikroskopik incelemede ba-
sil saptanabilmesi için örneğin 1 mL balgamda
10.000 basilden daha fazla olması gerekmektedir.
Yapılan değişik çalışmalarda, pulmoner TB hastala-
rında ARB gösterilme oranı %50-80 arasında değiş-
mektedir. Boyama işlemi için Ziehl-Nelson veya au-
ramine ve rhodamine gibi boyaların kullanıldığı flu-
orochrome işlemi yapılabilir. Mikobakteri kültürü
mikroskopiden daha duyarlıdır. Tam olarak tür tayi-
ni ve gerektiğinde ilaç duyarlılık testi için kültür yap-
mak gerekir. Kültür sonucunu almak için 3-6 hafta
geçmesi gerekmektedir. Tutulum olduğu düşünülen
organdan alınan biyopsilerin histopatolojik olarak
incelenmesi ile de tanıya varılabilir. Örneğin karaci-
ğer biyopsilerinde kazeifikasyona varan histopatolo-
jik değişiklikler tesbit edilebilmektedir (2). Elde edilen
biyopsinin patolojik yönden incelemesi, ARB açısın-
dan boyanması ve tüberküloz için kültürü yapılması
gereklidir. Kemik iliği biyopsi incelemeleri özellikle
miliyer TB’de tanı koydurucu olabilmektedir. Litera-
türdeki biyopsi serileri göz önüne alındığında karaci-
ğer biyopsisinde granülasyon %88, kazeifikasyon
%45 ve ARB gösterilmesi %40’larda bulunmuştur.
Aynı oranlar kemik iliği için sırasıyla %67, %27,
%25’tir (3). 

Bu klasik yöntemlerin yanında, hızlı tanı ve teda-
vi gereğinden dolayı, birçok yeni ve hızlı yöntemler
uygulamaya girmiştir. Bunların bazıları rutin kulla-
nımda yerlerini alırken, bazılarının henüz metodolo-
jik problemleri çözülemediğinden klinik mikrobiyolo-

ji laboratuvarlarında rutin kullanıma girememişlerdir,
ancak üzerlerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Bu derleme yazıda tüberkülozun laboratuvar tanısın-
da geliştirilmekte olan direkt klinik örnekten tanı
yöntemleri ve mikobakteri kültür sistemlerinden
bahsedilmektedir.

Mikobakteri Kültürü: BACTEC Sistemi

Mikobakteri izolasyonunun hızlandırılması için
geliştirilmiş yöntemlerdendir. Kültür şişelerinde 14C
ile işaretlenmiş palmitik asit içeren 7H12 veya bac-
tec 12B adıyla bilinen besiyeri bulunur. Şişe içine
ekimi yapılan örnekteki mikobakteri bu yağ asidini
metabolize ederek 14CO2 oluşturur. Özel bir cihaz
ile oluşan bu 14CO2 şişe içinden otomatik olarak as-
pire edilerek yerine işaretlenmemiş %10-12 yoğun-
lukta CO2 verilir. Aspire edilen işaretli CO2’deki rad-
yoaktivite ölçülerek şişe içindeki üreme miktarı belir-
lenir. P-nitro-α-asetilamino-β-hidroksipropiofenon
(NAP), kloramfenikol sentezi sırasında elde edilen
bir ara ürün olup, özgül olarak Mycobacterium tu-
berculosis’i inhibe eder. Şişede üreme saptandıktan
sonra, üreme miktarına göre bir miktar besiyeri alı-
narak içinde NAP olan besiyerine eklenir. İlk şişede
üreyen M. tuberculosis ise bu besiyerinde üremesi
engellenir. Bu şekilde tip tayini için gerekli süre or-
talama beş güne indirilir.

Üremeyi takiben NAP testi ile aynı zamanda in
vitro duyarlılık testi de yapılır. Bu testle bakteri po-
pulasyonu içinde %1’den daha fazla sayıda belli bir
anti-tüberküloz ilaca dirençli mikobakteri saptanma-
sı amaçlanır. BACTEC şişeleri içine INH, rifampin,
etambutol veya streptomisin eklenerek üreme kont-
rolü yapılmaktadır. Bu yöntemle ortalama pozitif so-
nuç süresi 10-13 gündür. NAP ile M. tuberculosis
inaktivasyonu yoluyla tip tayini ise yaklaşık beş gün
alır. İn vitro duyarlılık testleri ise yedi günü bulmak-
tadır (4,5).

Serolojik Testler

İnfeksiyon hastalıklarında kullanılan serolojik tanı
yöntemleri M. tuberculosis infeksiyonu tanısında da
çok araştırılmıştır. BOS’ta ELISA ile mikobakteriyal
antijenlerin saptanması belirli bir seviyede duyarlılık
ve özgüllükle mümkündür. BOS’ta ARB boyaması
duyarlılığının %30 olduğu göz önüne alınırsa
%70’lere varan duyarlılığın bildirildiği antijen saptan-
masına dayanan bu yöntemlerin tüberküloz menen-
jit tanısında başarılı olabileceği gözükmektedir. An-
cak balgamın işlenmesi sırasında çoğu antijenler de-
natüre olacağından bu yöntemin balgam örneklerin-
de başarısı düşüktür.

Flora 1997;4:262-266 263

Tüberküloz Tanısında 
Yeni Laboratuvar Yöntemleri Akcan Y, Tuncer S.



Serum ve diğer vücut sıvılarında anti-mikobakte-
riyal antikor tayini de ELISA yöntemi ile yapılabilir.
Bu testin güvenirliliği balgamda ARB negatif olan ki-
şilerde ve immün sistemi herhangi bir nedenle bas-
kılanmış hastalarda düşüktür (6). Monoklonal antikor
teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak M. tuber-
culosis duvarından hazırlanmış antijen kompleksleri-
ne (A-60, Kp 90) yönelik serumda IgG, IgM ve IgA
saptamaya yönelik ELISA testleri geliştirilmiş ancak
henüz rutin tanıda kullanım değerleri belirleneme-
miştir (7). Serumda M. tuberculosis’e özgü IgA an-
tikorlarının aktif hastalık döneminde saptanabileceği
ve tedavi sonrası bu antikorların kaybolduğu gösteril-
miş ve bu yönü ile hızlı tanı yanında tedavi takibinde
de kullanılabileceği öne sürülmüştür (8). Hacettepe
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada serum IgA an-
tikorları yanında plevra, periton gibi diğer vücut sıvı-
larında da bu antikorların saptanmasının faydalı ol-
duğu gösterilmiştir. Literatürde ilk kez, bu çalışmada
IgA antikorların tanıdaki değeri polimeraz zincir re-
aksiyonu (PCR) kullanılarak yapılan M. tuberculosis
DNA saptanması ile karşılaştırması yapılmış ve hem
kan hem de diğer vücut sıvı örneklerinde her iki yön-
temin sonuçları yüksek oranda uyumlu bulunmuştur
(9).

Gaz Kromotografisi ve Mass Spektrofoto-
metri:

Tüberkülostearik asit mikobakterilerde bulunan
bir yağ asididir. Gaz kromotografisi ve "mass spect-
rometri" ile az sayıda bakterinin bulunduğu örnekler-
de bile saptanabilir. ARB boyamasına göre daha du-
yarlıdır. Tüberküloz menenjit tanısının süratle kon-
masını sağlar. Sakıncaları arasında kullanılan aletle-
rin çok pahalı olması ve tüberkülostearik asitin bazı
non-tüberküloz bakteriler ve orofaringeal florada ge-
çici olarak bulunan aktinomiçes suşlarında da bulu-
nabilmesi nedeniyle balgam örneklerinde yalancı
pozitif sonuç alınabilmesidir (6,9).

High Liquid Pressure Chromatography
(HLPC):

Bu yöntemle mikobakteri hücre duvarında bulu-
nan “mikolik asit”saptanabilir. Bu asitler değişik mi-
kobakteriler için spesifiktir. Bu yöntemin sakıncaları
kullanılan aletlerin pahalı olması ve yöntemin sade-
ce kültürde üretilmiş mikobakterilere uygulanabilme-
sidir (6,8).

Restriction Length Polymorphism (RFLP),
DNA Probları ve Hibridizasyon:

RFLP yönteminin esası DNA’nın restriksiyon en-
zimleri ile belli bölgelerden parçalara ayrılması son-

rası jel elektroforezle band paterninin incelenmesine
dayanır. Farklı tipte mikobakterilerin DNA yapıların-
daki farklılıklardan ötürü, kullanılan restriksiyon en-
zimi farklı büyüklükte DNA parçacıkları oluşturur. Bu
DNA parçacıkları özel bir tipte jel elektroforezinde
(pulsed-field gel elektroforez) yürütülürse, farklı tipte
mikobakterilerin farklı bantlar oluşturduğu gözlenir.
Mikobakterilerin tiplendirilmesinde, epidemiyolojik
amaçla değişik hastalardaki M. tuberculosis suşları-
nın aynı olup olmadığını ve dirençli suşların kısa sü-
rede belirlenmesini sağlayan bu yöntem deneyimli
merkezlerde kullanılmaktadır. RFLP yöntemi bakte-
rilere özgül spesifik problarla kombine edilerek de
kullanılabilir (10). Bu yöntemin uygulanması için
yüksek miktarda mikobakteri DNA’sı gerektiğinden
ancak kültür sonrası uygulanabilir, direk örneğe uy-
gulanması güçtür (11).

Üremiş mikobakterilerin tiplendirilmesi için ticari
olarak pazarlanan DNA probları mevcuttur. Bu
problarla M. tuberculosis complex (M. tuberculo-
sis, M. bovis, M. africanum ve M. mikroti) ve M.
avium complex (MAC)' in tiplendirilmesi kısa sürede
kolayca yapılır (7). Bu yöntemin duyarlılık ve özgül-
lüğü son derece yüksek olup BACTEC sıvı besiyeri-
ne uygulandığında bakterinin üremesi ve tiplendiril-
mesi için gereken süre iki hafta civarındadır. Bazı fir-
malar tarafından üretilen değişik mikobakteri kültür
ve identifikasyon sistemleri de günümüzde kullanıma
girmektedir. Bu sistemlerde sıvı besiyerinde kültür
sonrası identifikasyonda radyoaktif olmayan izotop-
larla hibridizasyon yapılmaktadır. Bu şekilde radyo-
aktif artıklarının zarar verici etkileri ortadan kalkmış
olmaktadır. Bu yöntem direkt klinik örneklere (bal-
gam gibi) uygulandığında yeterli sayıda bakteri olma-
dığından yalancı negatif sonuçlar verebilmektedir.
Klinik örneklerde probların kullanımı için 105-106

bakteri gerekir. Besiyerinde üreyen M. tuberculosis
ve MAC’ı saptamada özgüllük ve duyarlılık %100’e
yaklaşmaktadır. 

Lüsiferaz Geni:

Klasik metodlarla tüberküloz basilini üretmek, di-
renç durumunu tesbit etmek haftalarca süre almak-
tadır. Bu gecikme, özellikle MDR-TB olgularında
hastanın kaybedilmesine sebep olabilmektedir. M.
tuberculosis varlığı ve ilaç duyarlılık durumunun er-
ken tesbit edilme gereği bu konuda araştırmalara hız
kazandırmıştır. Lüsiferaz reporter fajları, bu noktada
umut verici bir gelişmedir. Ateş böcekleri gibi ışık
üretilmesine yol açan enzimler lüsiferaz geni tarafın-
dan kodlanmaktadır. Bu gen sadece mikobakterileri
infekte eden, mikobakterifajlara yüklenirler. Ortam-
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da mikobakteri mevcut ise bu fajlar bu basilleri infek-
te edecek ve taşıdığı lüsiferaz geni de üretime geçe-
cektir. Mikobakteri canlılığını sürdürdüğü sürece ışık
saçacaktır. Lüsiferaz reporter fajlarla tüberküloz ba-
silinin sadece varlığı değil, ilaçlara duyarlılık testleri
de yapılmaktadır. Test edilen ilaca hassas olan miko-
bakteri canlılığını devam ettiremiyeceği için ışık saç-
maz iken dirençli olanlar ışık saçmaya devam ede-
cektir. Şu an bu konudaki çalışmalar devam ederken,
yeni bir odak noktası da, daha az mikobakterinin ol-
duğu ortamda, oluşan ışığı yükseltme ve tespit etme
yollarıdır. Böylece direkt olarak alınan balgam örne-
ğinde aynı çalışmalar yapılabilecektir (12). 

Gen Amplifikasyonu Yöntemleri 

İn vitro nükleik asit amplifikasyon yöntemleri kul-
lanılarak birkaç saat içinde aranılan gen bölgesi mil-
yonlarca kez kopyalanabilmekte ve böylece daha ko-
lay saptanabilmektedir. PCR yanında diğer gen
amplifikasyon yöntemleri de M. tuberculosis DNA
veya RNA saptanmasında kullanılmaktadır. Bu yön-
temler: ligaz zincir reaksiyonu (LCR), “strand displa-
cement amplification” (SDA) ve transkripsiyona da-
yanan amplifikasyon (TAS) yöntemleridir. Nokta
mutasyonlar sonucu oluşan fenotipik degişiklikleri
tesbit etmekte diğer yöntemlere göre daha üstündür.
Ancak, direkt tanıda bir üstünlüğü yoktur. SDA’nın
tek ısıda gerçekleşmesi ve aynı reaksiyon içinde tip
tayini şansı sağlaması üstün yönleridir. RNA hedefli
çalışmalara TAS sistemleri daha uygundur. Hücre
içinde birden fazla hedef RNA kopya bulunması, ba-
samakların daha az olması bu yöntemlerin teknik
avantajlarıdır (13).

Teorik olarak bir basile kadar hassasiyeti olan
gen amplifikasyon yöntemlerinin rutin kullanıma gir-
mesi ile ARB negatif akciğer tüberkülozu ve son yıl-
larda olgu sayısında artış kaydedilen ekstra-pulmo-
ner tüberküloz vakalarının hızlı tanısında, klinik tanı-
yı destekleyebilmektedir. Yöntemler duyarlılıklarının
yanı sıra tanı için, numune içinde canlı basilin bulun-
masına ihtiyaç göstermemektedir. Normalde basilin
bulunmaması gereken BOS, perikard mayisi gibi vü-
cut sıvılarında özgül nükleik asit bölgesinin gösteril-
mesi, yöntemlerin izolasyona olan diğer bir üstünlü-
ğüdür. Diğer tekniklerin öncüsü olması ve araştırma
laboratuvarlarında uygulama kolaylığı nedeniyle gü-
nümüzde en çok klinik ve laboratuvar veri PCR yön-
temi kullanılarak elde edilmiştir. Mikobakteri türleri
ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmış durumdadır.
Bunların çoğunda sonuçlar başarılı olarak bildiril-
mektedir. PCR’ın pulmoner ve ekstrapulmoner tü-
berküloz olgularında başarılı bir şekilde kullanılabile-

ceğine dair yayınlar vardır (13,14). Dissemine tüber-
küloz olgularında histopatolojik inceleme ile PCR'ın
karşılaştırması ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden bildirilmiş ve tanı konmasında büyük
problem olan bu olgularda PCR'ın erken safhada
yardımcı olabileceği rapor edilmiştir (15). DNA elde
ediş şekilleri farklı olabilen, değişik metodlarla başa-
rılı sonuçlar bildirilmiştir (16,17). Duyarlılık ve özgül-
lüğünde %70-100 arasında değişkenlik gösteren so-
nuçlar ve yanlış pozitifilik oranı %35’lere kadar be-
lirtilen raporlarda mevcuttur (18). Yöntemin geçerli-
liği ve tekrarlanabilirliğini araştırmak amacı ile Avru-
pa da yöntemin klinik örnekler üzerinde kalite kont-
rol araştırılması yapılmıştır. Sonuçlarda %77 yanlış
pozitiflik veren bir laboratuvar dışında diğer labora-
tuvarların sonuçlarında %3-20 arası yanlış pozitiflik
ve saptama duyarlılıkları arasında belirgin farklılıklar
saptanmıştır (19). Diğer amplifikasyon yöntemlerin-
de de benzer çalışmalar yürütülmektedir. Ancak du-
yarlılık ve özgüllüklerindeki farklılıklar analitik test
potansiyeli yüksek olan bu yöntemlerin henüz rutin
tanıda kullanıma hazır olmadıklarını göstermektedir. 

Klinik laboratuvarlar için yapılması öneri-
len işlemler şunlardır (20)

1- Örneklerin aynı gün içinde bekletilmeden işle-
me alınması. 

2- Primer izolasyon için sıvı besiyerine ekilmesi. 

3- En kısa süre içinde besiyerinde üremekte olan
organizmanın nükleik asit probları ve NAP testi kul-
lanılarak M. tuberculosis olarak belirlenmesi. 

4- Sıvı besiyeri kullanılarak ilaç duyarlılığının be-
lirlenmesi.

5- Klinisyene bütün basamakların hemen rapor
edilmesidir.

Günümüzde ulaşılmaya çalışılan amaç örnek la-
boratuvara geldikten sonra M. tuberculosis’in 10-
14 gün içinde belirlenmesi ve ilaç duyarlılığının 15-
30 gün içinde rapor edilmesidir. 

M. tuberculosis tanısında amplifikasyon sistem-
leri ve ilaç duyarlılığının belirlenmesinde lusiferaza
dayanan sistemler yukarıdaki zamanları kısaltmada
faydalıdırlar. Ancak, yeni geliştirilmekte olan teknik-
lerin laboratuvar çalışmalarında alınan yüksek anali-
tik özgüllük ve duyarlılıkları sonrası klinik uygulama-
larında her zaman tanısal duyarlılık ve özgüllüllüğün
başarılı olmasını garanti etmemektedir. Bugüne ka-
dar alınan sonuçlar bu sistemlerin uygun düzenekte
gerçekleştirilmesi sonrası klinik laboratuvarlarda fay-
dalı olacaklarını göstermektedir. Bunlardan gen am-
pifikasyon sistemlerinin ticari olarak elde edilebilir
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şekilde düzenekleri mevcuttur. Bu tekniklerin rutin
kullanıma geçebileceği belirlendikten sonra haftalar
yerine örnek laboratuvara ulaştıktan saatler sonra
sonuç rapor edilebilecektir. Klinik patoloji laboratu-
varlarında üzerinde durulması gereken son bir nokta
da M. tuberculosis’in mikobakteriler arasında tek
patojen olmadığı ve diğer mikobakterilerin de belir-
lenmesinde potansiyele sahip olmasıdır.
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