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ÖZET

Mikobakteriyel infeksiyonlar›n laboratuvar tan›s›nda aside dirençli basil (ARB) yayma ve mikroorganizma-
n›n kültürünün yap›lmas› klasik yöntemlerdir. FASTPlaqueTB testi, klinik örneklerden canl› Mycobacterium tu-
berculosis’in tan›s› için uygulanan ve bakteriyofaj amplifikasyon teknolojisine dayanan h›zl› bir testtir. Bu test
100-300 basil/mL saptama özelli¤ine sahip olup 24 saatte sonuç verebilmektedir. Çal›flmam›zda FASTPlaqueTB
testinin performans›, BACTEC 460 TB kültür sistemi, ARB yayma ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yön-
temleri ile karfl›laflt›r›larak de¤erlendirildi. Bu amaçla laboratuvar›m›za gönderilen 58 balgam örne¤i iflleme
al›nd›. ARB yayma pozitif bulunan 17 örnek, BACTEC 460 TB kültür sistemi, FASTPlaqueTB testi ve PCR ile
pozitif sonuçland›. Mikroskobik incelemede negatif de¤erlendirilen 41 örne¤in, 22’si BACTEC 460 TB kültür
sistemi ile, 18’i FASTPlaqueTB testi ile, 17’si ise PCR ile pozitif bulundu. Bir örnekte sadece PCR ile, bir ör-
nekte sadece FASTPlaqueTB testi ile, bir örnekte ise BACTEC 460 TB kültür sistemi ve FASTPlaqueTB tes-
ti ile birlikte pozitiflik saptand›. BACTEC 460 TB kültür sistemi alt›n standart kabul edilerek, ARB yayman›n
duyarl›l›¤› %43.6, PCR yönteminin duyarl›l›¤› %84.6, FASTPlaqueTB testinin duyarl›l›¤› ise %87.2 olarak hesap-
land›. BACTEC 460 TB kültür sistemine göre, bu üç yöntemin de¤erlendirilmesi sonucunda; FASTPlaqueTB
testinin M. tuberculosis’in h›zl› tan›s›nda iyi bir potansiyele sahip oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. 
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SUMMARY

Evaluation of FASTPlaqueTB Test for the Rapid Diagnosis of 
Mycobacterium tuberculosis Infections

Acid fast bacilli (AFB) smear and culturing the organism are conventional methods for the diagnosis of
mycobacterial infections. FASTPlaqueTB is a rapid test that utilises bacteriophage amplification technology
for the detection of viable Mycobacterium tuberculosis in clinical specimens. This test can detect 100-300
bacilli/mL and the results are available in 24 hours. We evaluated the performance of the FASTPlaqueTB test
by comparing with BACTEC 460 TB culture system, polymerase chain reaction (PCR) and AFB smear met-
hods. We investigated 58 sputum specimens sent to our laboratory. Seventeen AFB smear positive speci-
mens were also positive by FASTPlaqueTB test, BACTEC 460 TB culture system and PCR method. Twenty
two of 41 specimens that were negative by microscopy were positive by BACTEC 460 TB culture system
and 18 of 41 specimens were found as positive by FASTPlaqueTB test and 17 of 41 specimens were positi-



Tüberküloz, sadece az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkelerin değil, son zamanlarda gelişmiş ülkele-
rin de önemli sağlık problemlerinden birisi durumu-
na gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,
dünyada 20 milyon kişi tüberküloz basili ile infekte
olup her yıl 8 milyon yeni olgu ortaya çıkmakta ve 3
milyon kişi bu hastalıktan ölmektedir[1]. Tüberküloz
basilinin kısa sürede tanımlanması, ilaç direncinin
saptanması ve hastaların tedavisi toplumun bu has-
talıktan korunmasında en etkili yoldur. Bu nedenle,
aktif tüberkülozlu hastaların en kısa sürede tanısının
konulabilmesi için, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek,
uygulaması kolay, pahalı olmayan, hızlı sonuç veren
laboratuvar yöntemlerine ihtiyaç vardır. Tüberkülo-
zun kesin tanısı için en çok kullanılan ve altın stan-
dart olarak da kabul edilen yöntemler, klasik ve rad-
yometrik kültür yöntemleridir. Klasik kültür yöntem-
lerinde sürenin uzun olması, özellikle çok ilaca di-
rençli olgularda büyük sorun oluşturmaktadır. Rad-
yometrik BACTEC 460 TB kültür sistemi izolasyon
duyarlılığını arttırmış, süresini ise kısaltmıştır[2-4].
Son zamanlarda, tüberküloz tanısında, kısa sürede
sonuç veren moleküler biyoloji teknikleri ve ticari
hızlı tanı kitleri kullanılmaya başlanmıştır[5-8].

FASTPlaqueTB testi (Biotec, UK), klinik örnek-
lerden canlı Mycobacterium tuberculosis’in tanısı
için uygulanan ve bakteriyofaj amplifikasyon tekno-
lojisine dayalı hızlı bir testtir. Bakteriyofajlar, bakteri-
lerden yüzlerce kez daha hızlı replike olmakta ve
eğer uygun bir bakteriyel konakta amplifiye edilirler-
se 3-4 saat içinde tespit edilebilecek sayıya ulaşmak-
tadır. Hedef spesifik bakteriyofajların dekontamine
balgam örneğine ilave edilmesi ile bütün hedef bak-
teriler hızla infekte olmaktadır. Daha sonra bakteriyi
infekte etmeyen diğer bakteriyofajların yok edilmesi,
testin önemli adımlarından bir tanesidir. Ortamda
hedef bakterinin bulunmaması durumunda herhangi
bir faj amplifikasyonu gerçekleşmeyecektir. Örnek-
te 100-300 basil/mL saptama özelliğine sahip olan
bu test 24 saatte sonuç verebilmektedir. Bu testin
bir başka versiyonu olan FASTPlaqueTB-RIF testi,

M. tuberculosis izolatlarında rifampisin duyarlılığını
tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır[9]. Ülkemizde
Çavuşoğlu ve arkadaşları bu amaçla yaptıkları çalış-
malarında, FASTPlaqueTB-RIF testinin M. tubercu-
losis izolatlarında rifampisin direncinin saptanma-
sında güvenli bir yöntem olduğunu vurgulamışlar-
dır[10].

Çalışmamızda, balgam örneklerinden M. tuber-
culosis saptanmasında FASTPlaqueTB testinin tanı
değerini, BACTEC 460 TB kültür sistemi, aside di-
rençli basil (ARB) yayma ve polimeraz zincir reaksi-
yonu (PCR) yöntemleri ile karşılaştırarak değerlen-
dirdik. 

MATERYAL ve METOD

Klinik olarak tüberküloz ön tanısı almış hastalardan,
mikobakteriyoloji laboratuvarımıza gönderilen 58 bal-
gam örneği çalışmaya alındı. Toplanan balgam örnek-
leri N-asetil-L-sistein-NaOH (NALC-NaOH) yöntemiyle
dekontamine edildi[11]. Her örneğe fosfat tamponu
(pH: 6.8) ilave edilerek 15-20 dakika 3000 x g’de
santrifüj edildi. Elde edilen sediment 5 mL fosfat
tamponu ile tekrar sulandırıldı. Bu solüsyondan boya-
ma için preparat hazırlandı. BACTEC 7H12B sıvı
besiyerine ekim yapıldı. PCR için 1 mL ayrılarak ça-
lışılıncaya kadar -20°C’de saklandı ve kalan solüsyon
FASTPlaqueTB testi için kullanıldı.

Örneklerden hazırlanan preparatlar “Ehrlich-Zi-
ehl-Neelsen” yöntemi ile boyanarak mikroskobik in-
celeme yapıldı. BACTEC şişelerine ekilen örnekler
%5-10 CO2’li ortamda 37°C’de inkübasyona bıra-
kıldı. BACTEC şişeleri ilk 3 hafta haftada 3 kez, da-
ha sonraki 3 haftada ise 1 kez BACTEC 460 ciha-
zında okutularak büyüme indeksleri değerlendirildi.
Büyüme indeksi ≥ 10 olan örnekler pozitif, 6 hafta
sonunda büyüme indeksi < 10 olan örnekler ise ne-
gatif olarak kabul edildi. Pozitif bulunan BACTEC şi-
şelerinden sonucu doğrulamak amacıyla mikrosko-
bik inceleme için preparat hazırlanarak “Ehrlich-Zi-
ehl-Neelsen” yöntemi ile boyandı ve mikroskobik in-
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ve by PCR. One specimen was evaluated as positive only by PCR whereas one specimen was positive only
by FASTPlaqueTB test. One of the specimens was found as positive by BACTEC 460 TB culture system and
FASTPlaqueTB test. The sensitivities of AFB smear, PCR and FASTPlaqueTB test were 43.6%, 84.6% and
87.2% respectively when we accepted BACTEC 460 TB culture system as gold standard. As a result of the
evaluation of these three tests according to BACTEC 460 TB culture system we conclude that FASTPlaqueTB
test has a good potential for rapid diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infections.
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celeme yapıldı. M. tuberculosis kompleks (MTBC)
ve tüberküloz dışı mikobakterilerin ayrımı p-nitro-α-
asetil-amino-ß-hidroksipropiofenon (NAP) testi ile
yapıldı[12].

PCR yöntemi için, örnekler TE solüsyonu (10 mM
Tris, 1 mM EDTA; pH: 8) ile 3 kez yıkanıp 20 daki-
ka süreyle kaynatıldı. Daha sonra tüpler 5000 rpm’de
(Hermle Z 233 MK-2) beş dakika santrifüj edilerek
hücre artıkları çöktürüldü ve süpernatan alınarak
DNA ekstresi elde edildi. Elde edilen bakteri DNA’la-
rı, MTBC genomunda bulunan IS 6110 gen bölgesi
üzerindeki 123 baz çiftlik kısmı çoğaltan TBC1
(CCT GCG AGC GTA GGC GTC GG) ve TBC2
(CTC GTC CAG GGC CGC TTC GG) primerleri
kullanılarak standart koşullarda çoğaltma işlemi ya-
pıldı[13-15]. Elde edilen çoğaltma ürünü, içinde etid-
yum bromür bulunan %2’lik agaroz jelde yürütüldü
ve ultraviyole ışık altında incelenerek pozitif ve nega-
tif kontroller ile birlikte 123 baz çiftlik bant varlığı
gözlendi.

FASTPlaqueTB testi için ayrılan sedimente 15 mL
“FPTB Media Plus” ilave edilerek 20 dakika 3000 x g’de
santrifüj edildi. Süpernatant dökülerek tekrar 1 mL
“FPTB Media Plus” konuldu ve 37°C’de bir gece in-
kübasyona bırakıldı. Ön inkübasyonu tamamlanan
örneklere mikobakteriyofaj eklenerek hedef bakteri-
ler infekte edildi. Örnekler daha sonra virüsidal bir
solüsyon ile muamele edilerek konak hücreleri infek-
te etmemiş bütün bakteriyofajlar yok edildi. Sadece
canlı hedef bakteri içinde korunmuş olan fajların bu-
lunduğu test süspansiyonuna, sensör hücre süspan-
siyonu (nonpatojenik mikobakteri) ilave edildi. Test
süspansiyonu ve FPTB agar, petri kabına dökülerek
37°C’de bir gece inkübe edildi. Her çalışmada nega-
tif ve pozitif kontroller hazırlandı. Her balgam örne-
ği için FASTPlaqueTB testi sonuçları; negatif (10 ve-
ya daha az plak) kontroller, pozitif (20-300 plak)
kontroller ve oluşan plak sayısına göre değerlendiril-
di. Örnekler için 0-19 plak negatif, 20 veya daha
fazla sayıda plak pozitif olarak kabul edildi[9].

BULGULAR

Mikobakteriyoloji laboratuvarımıza gönderilen 58
balgam örneği ARB yayma, BACTEC 460 TB kültür
sistemi, PCR, FASTPlaqueTB test yöntemleri ile de-
ğerlendirildi. BACTEC 460 TB kültür sistemi ile 39
balgam örneği pozitif bulundu. BACTEC 460 TB kül-
tür sistemi ile pozitif bulunan örneklerin 35 (%89.7)’i
FASTPlaqueTB testi, 34 (%87.2)’ü PCR yöntemi ile
pozitif olarak saptanırken, 17 (%43.6)’si ARB yay-
ma pozitifti. Mikroskopide negatif değerlendirilen
41 örneğin 22’si BACTEC 460 TB kültür sistemi
ile, 18’i FASTPlaqueTB testi ile, 17’si ise PCR ile
pozitif saptandı. Beş örnek, sadece BACTEC 460
TB kültür sistemi ile pozitifti. Bir örnekte sadece
PCR ile, bir örnekte sadece FASTPlaqueTB testi ile,
bir örnekte ise BACTEC 460 TB kültür sistemi ve
FASTPlaqueTB testi ile pozitiflik saptandı. Yöntem-
lerin BACTEC 460 TB kültür sistemi altın standart
kabul edilerek hesaplanan duyarlılık, özgüllük, pozi-
tif prediktif ve negatif prediktif değerleri Tablo 1’de
özetlenmiştir.

Bu çalışmada, toplam 58 balgam örneğinin değer-
lendirilmesi ile elde edilen sonuçlara göre; BACTEC
460 kültür sistemi ile ARB yayma yöntemlerinin
uyumu %62.1, BACTEC 460 TB kültür sistemi ile
PCR yöntemlerinin uyumu %87.9 ve BACTEC 460
TB kültür sistemi ile FASTPlaqueTB testinin uyumu
%89.7 olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA

Son yıllarda, tüberkülozun görülme sıklığındaki
ve basillerin direncindeki artışa paralel olarak, tüber-
küloz basilini kısa sürede ve direkt olarak tanımlayan
yöntemlere gereksinim artmıştır. Günümüzde M. tu-
berculosis tanısında kültür yöntemleri altın standart
kabul edilmekte olup BACTEC 460 TB kültür siste-
mi, duyarlılığının yüksek olması ve ortalama 10 gün
gibi bir sürede sonuç verebilmesi nedeniyle uygun
bir yöntem olarak önerilmektedir[2-4]. Moleküler tanı
yöntemleri kısa sürede sonuç veren yöntemlerdir. Bu
yöntemlerden biri olan PCR yöntemi, M. tuberculo-
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Tablo 1. Yöntemlerin duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri (n= 58)

Gerçek Gerçek Yalancı Yalancı Pozitif Negatif 
pozitif negatif pozitif negatif Duyarlılık Özgüllük öngörü öngörü

Yöntem (n) (n) (n) (n) (%) (%) değeri (%) değeri (%)

• ARB yayma 17 19 0 22 43.6 100.0 100.0 46.3

• PCR 33 18 1 6 84.6 94.7 97.1 75.0

• FASTPlaqueTB 34 18 1 5 87.2 94.7 97.1 78.3



sis’in mikroskopi ve kültür yöntemi ile saptanamadı-
ğı durumlarda, tüberküloz tanısında en fazla umut
veren testlerdendir[16]. FASTPlaqueTB testi, canlı
M. tuberculosis’in kısa sürede tanısı için geliştiril-
miş, bakteriyofaj amplifikasyon teknolojisine dayalı
bir yöntemdir[17,18].

Çalışmamızda PCR yöntemi ile 6, FASTPlaqueTB
testi ile 5 yalancı negatif sonuç bulunurken, hem
PCR yöntemi hem de FASTPlaqueTB yöntemi ile 1
yalancı pozitif sonuç saptanmıştır. PCR yönteminde
yalancı pozitif sonuçlar genellikle daha önceki çalış-
ma sonrası ortamda kalan çoğaltma ürününün veya
başka bir örneğe ait mikobakteriyel DNA’nın çoğalt-
ma tüpüne karışması ile meydana gelmektedir[19].
Yalancı negatif sonuçlar ise örnekte enzimatik ço-
ğaltma işlemini engelleyebilecek inhibitör maddele-
rin varlığına bağlı olabilir[1]. FASTPlaqueTB testinde
sonuçlar testle eş zamanlı olarak çalışılan negatif ve
pozitif kontrollerdeki plak sayılarına göre değerlen-
dirilmektedir. Yalancı pozitif sonuçlar yetersiz virüsi-
dal solüsyon eklenmesi veya tam olarak karıştırılma-
ması, dolayısıyla canlı hücre dışındaki bakteriyofajla-
rın harap edilememesi nedeniyle olabileceği gibi, ör-
neğin sensör hücre ile kontaminasyonuna bağlı da
olabilir. Örneğin alınmasından sonra çalışmanın ya-
pılmasına kadar uzun bir süre geçmesi veya örnek-
teki canlı hücre sayısının az olması, yalancı negatif
sonuçların alınmasına neden olabilmektedir. Çünkü
bu yöntem örnekte 100-300 basil/mL bulunduğun-
da saptama özelliğine sahiptir[9]. 

Çalışmamızda, FASTPlaqueTB testinin duyarlılı-
ğı ve özgüllüğü, bu yöntem gibi kısa sürede sonuç
verebilen PCR yöntemi ile benzer bulunmuştur. Ay-
nı yöntemin BACTEC 460 TB kültür sistemi ile uyu-
mu %89.7, BACTEC 460 TB kültür sistemi ile PCR
yöntemlerinin uyumu ise %87.9 olarak saptanmıştır.
Bu veriler FASTPlaqueTB testinin M. tuberculo-
sis’in hızlı tanısında kullanılabileceğinin bir gösterge-
si olabilir. 

ARB yayma, hasta örneğinde > 104/mL sayıda
bakteri, FASTPlaqueTB testi ise 100-300 basil/mL
bulunduğu zaman pozitif olarak saptanabilmektedir.
Bu nedenle FASTPlaqueTB testi ARB yaymadan da-
ha yüksek bir duyarlılığa sahiptir. 

Uygulaması kolay, duyarlı, kısa sürede sonuç ve-
rebilen FASTPlaqueTB testinin, ARB yayma negatif
örneklerde pozitifliği yakalayabilmesi, otomatize ci-
hazlar gerektirmemesi ve steril koşullar sağlandığın-
da her laboratuvarda uygulanabilmesi olumlu özellik-
leri olarak göze çarpmaktadır. Ancak laboratuvar ça-
lışması sırasında kontaminasyon nedeniyle yalancı

pozitif veya negatif sonuçların görülmesi ve plakların
sayılmasında karşılaşılan problemler testin olumsuz
yönleridir. 

Sonuç olarak, M. tuberculosis’in hızlı tanısında
FASTPlaqueTB testi, çalışmamızdaki diğer üç yön-
tem ile karşılaştırıldığında iyi bir potansiyele sahiptir.
Ancak bu yeni test, daha fazla sayıdaki balgam örne-
ği ile de değerlendirilmeli ve ARB yayma negatif bal-
gam dışı örneklerdeki duyarlılığı test edilmelidir.
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