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ÖZET

Araflt›rmam›zda, pulmoner tüberküloz (PT) ve ekstrapulmoner tüberküloz (EPT) flüpheli klinik örnekler-
de, mikobakterilerin varl›¤›n› k›sa sürede saptamaya yönelik olarak kullan›lan “Mycobacteria Growth Indica-
tor Tube (MGIT)” sisteminin, referans yöntem “Löwenstein-Jensen (LJ)” ile karfl›laflt›r›lmas› ve izole edilen
sufllar›n 4 majör antimikobakteriyel ilaca karfl› dirençlerinin belirlenerek, olgular›n primer ve sekonder direnç-
lerinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. De¤iflik kliniklerden klinik, radyolojik, histopatolojik ve immünolojik
bulgulara göre PT veya EPT flüpheli 648 örnek incelemeye al›nd›. Örneklerden öncelikle “Ziehl-Neelsen
(ZN)” boyama, daha sonra da standart bakteriyolojik kurallara göre LJ besiyerine ve üretici firman›n öngör-
dü¤ü flekilde MGIT sistemine kültür yap›ld›. ‹zole edilen mikobakteriyel sufllar›n tip tayininde geleneksel biyo-
kimyasal testler ve BACTEC sisteminde NAP (p-nitro-alpha-acethylamino-beta-hydroxypropiophene) kulla-
n›ld›. BBL-MGIT antibiyotik duyarl›l›k testi (ADT) ile streptomisin (S), izoniazid (H), rifampin (R), etambuto-
le (E) (SIRE) karfl› duyarl›l›k testi yap›larak, herhangi bir ilaca karfl› dirençli bulunan sufllar›n ayr›ca agar oran-
t›lama yöntemiyle dirençleri konfirme edildi. Alt›yüzk›rksekiz örne¤in 61 (%9.4)’inde Mycobacterium spp. üre-
tilmifltir. Tipleme tayini sonunda 61 suflun 58’i Mycobacterium tuberculosis, di¤er 3 sufl M. tuberculosis komp-
leks (MTK) olarak bulunmufltur. Kültürde üreme olan örneklerin 32’sinde ZN pozitif olup bu olgularda MGIT
üreme zaman› 12.2, LJ’de 24.1 gün olarak tespit edilmifltir (p< 0.001). ZN negatif 29 örnekte ise MGIT üre-
me zaman› 23, LJ’de ise 37 gündür (p< 0.001). Otuzdokuzu yeni, 22’si eski hasta olan 61 olgunun 23
(%37.7)’ünde ilaç direnci görülmüfl, direncin 8 (%20.51)’i primer, 15 (%68.18)’i sekonder olarak tespit edil-
mifltir. Tek ilaca karfl› hem primer hem de sekonder direnç belirlenirken, 2 ilaç direncinde sadece H + R ka-
l›b›nda (4 olguda) sekonder direnç belirlenmifltir. Kümülatif en yüksek ilaç direnci hem primer hem sekonder
olarak H’ye karfl› belirlenmifltir. Sonuç olarak araflt›rmam›zda, MGIT’nin yüksek duyarl›l›k ve özgüllükte olma-
s›, LJ’ye göre de k›sa sürede sonuç vermesi, antibiyotik duyarl›l›k testinin yap›labilmesi ve uygulamas›n›n kolay
olmas›, tüberkülozun h›zl› bakteriyolojik tan›s› ve antimikrobiyal direncinin belirlenmesine yönelik bir avantaj
olarak de¤erlendirilmifl ve rutin laboratuvar çal›flmalar›na girmesinin önemi vurgulanm›flt›r. Ayn› zamanda arafl-



Tüberküloz infeksiyonları son yıllarda, ülkemizin
de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerle, geliş-
miş ülkelerin, göç sonucu oluşan ve sosyoekonomik
koşulları daha kötü olan bölgelerinde, ciddi bir halk
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir, 1985’li yıl-
lardan bu yana ise gelişmiş ülkelerde HIV infeksiyo-
nuyla birlikte olgu sayısında %12’lik bir artışın oldu-
ğu bildirilmektedir[1]. AIDS faktörünün yanında sağ-
lık programlarının ihmali, yeterli doz ilaç kullanılma-
ması, kesilmiş ve düzensiz tedavi, ülkelerarası seya-
hat olanaklarının kolaylığı ile artan dirençli suş sayı-
sı, tüberküloz eradikasyonunda ciddi problemler-

dir[2]. Özellikle, hatalı tedavi rejimlerinin kullanılması
veya tedaviye uyumsuzluk sonucu tedavi sürecinde
gelişen sekonder dirence sahip hastaların, etkili bir
şekilde tedavi edilmemesiyle, dirençli suşların top-
lumda yayılabileceği ve bunun sonucu primer direnç-
li hastaların sayısının artmasına neden olunacağı bil-
dirilmiştir[3]. Tüberkülozun kısa sürede, kesin izolas-
yonunu ve identifikasyonunu sağlamanın, ayrıca an-
titüberküloz duyarlılık deneyi yaparak tedaviyi plan-
lamanın toplumu tüberkülozdan korumada en etkili
yol olduğu bildirilmekte, bunun için, duyarlılığı ve öz-
güllüğü yüksek, uygulaması kolay, hızlı sonuç veren,
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t›rmam›zda bulunan sekonder dirençle ilgili yüksek oran toplumda tüberküloz tedavisindeki uyumsuzluk ve ye-
tersizli¤i düflündürmekte, bunun da yeni kontaminasyonlarla primer tüberküloz oran›n› ciddi olarak artt›rabile-
ce¤ini akla getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, MGIT, ‹laç direnci

SUMMARY

The Comparison of the BBL-Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) with
Löwenstein-Jensen Culture Media and Evaluation of the Resistance of the Isolated 

Strains Against Four Major Drugs

In our study, it is aimed to compare the Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) which detects the
presence of Mycobacteria rapidly with the reference method Löwenstein-Jensen (LJ) in clinical samples ha-
ving suspect of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and to determine the resistance of the isolated
strains against four major antimicrobial drugs and to evaluate the primary and secondary resistances of the
cases. Six-hundred and forty-eight clinical samples from different clinics suspected of pulmonary tuberculosis
(PT) or extrapulmonary tuberculosis (EPT) according to the clinical, radiological, histopathological and immu-
nological findings were investigated. The samples were first stained with Ziehl-Neelsen (ZN) method, then,
cultured in LJ according to the standard bacteriological rules and in MGIT tubes as recommended by the ma-
nufacturer. Conventional biochemical tests and NAP (p-nitro-alpha-acethylamino-beta-hydroxypropiophene)
of BACTEC System were used to identify isolated mycobacterial strains. The BBL-MGIT antimicrobial suscep-
tibility test (AST) was performed to detect susceptibility to streptomycine (S), isoniazid (H), rifampicin (R), et-
hambutole (E) (SIRE) and the strains which were found resistant to any of the drugs were confirmed by per-
forming agar proportion method. Mycobacterium spp. were isolated in 61 (9.4%) out of 648 samples. After
species identification, 58 out of 61 strains were found as M. tuberculosis and other three as M. tuberculosis
complex (MTC). Thirty-two samples which were isolated in the culture were ZN positive and the growth
time was 12.2 days in MGIT, 24.1 days in LJ (p< 0.001). Twenty-nine were ZN negative and their growth ti-
me was 23 days in MGIT, 37 days in LJ (p< 0.001). In 61 cases consisting of 39 newly and 22 pleviously di-
agnosed patients, drug resistance were seen in 23 (37.7) which were 8 (20.51%) as primary and 15 (68.18%)
secondary resistance. In one drug resistance, both primary and secondary resistance were detected where-
as in 2 drug resistance, secondary resistance was seen in only H + R pattern (4 cases). The highest cumula-
tive drug resistance was found against H as both primary and secondary resistance. Our study emphasizes
that MGIT has high sensitivity and specificity, performs antimicrobial susceptibility test, is easy to perform and
is a more rapid method than LJ, so it is evaluated as an advantage in rapid bacterial identification of tubercu-
losis and in establishing antimicrobial resistance the importance of its application in routine laboratory work
is underlined. In addition to these, our study makes us think that the high ratio of secondary resistance in pub-
lic may be related to in compliance of patients or insufficiency of therapy and this may cause a serious raise
of primary tuberculosis with new contaminations.

Key words: Mycobacterium tuberculosis, MGIT, Drug resistance



pahalı olmayan yöntemlerin günlük kullanıma gir-
mesinin gerekliliği belirtilmektedir[4]. 

Biz bu çalışmamızda, pulmoner tüberküloz (PT)
veya ekstrapulmoner tüberküloz (EPT) şüpheli klinik
örneklerde mikobakterilerin varlığını kısa sürede
saptamaya yönelik olarak, “Mycobacteria Growth
Indicator Tube (MGIT)” sisteminin, referans yöntem
“Löwenstein-Jensen (LJ)” kültür yöntemi ile karşılaş-
tırmasını ve izole edilen suşların 4 majör antimiko-
bakteriyel ilaca karşı direncini, BBL-MGIT antibiyo-
tik duyarlılık testi (ADT), streptomisin (S), izoniazid
(H), rifampin (R), etambutol (E) SIRE sistemle belir-
leyerek, aynı zamanda olguların primer ve sekonder
direnç paternlerini belirlemeyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Spesifik olarak; kardiyovasküler cerrahi, kardiyo-
loji, genel cerrahi, ortopedi, nöroşirürji alanlarında,
ikincil olarak; üroloji, göğüs hastalıkları, dahiliye ala-
nında hizmet veren özel bir üniversiteye bağlı Flo-
rence Nightingale Grubu 3 hastanenin değişik polik-
liniklerinden, Haziran 1997-Haziran 2000 tarihleri
arasında klinik (ateş, öksürük, kilo kaybı, iştahsızlık,
hemoptizi vb.), radyolojik (göğüs radyografisinde ge-
nellikle apikal bölgede nonhomojen ve kaviter lez-
yonlar veya diğer bölgelerde gözlenen infiltratif ve
kaviter lezyonlar), histopatolojik (alınmışsa biyopsi
örneğinde epiteloid histiyositli granülomatöz doku
ile birlikte kazeifikasyon) ve immünolojik (Mantoux
yöntemiyle tüberküloz cilt testinde 10 mm üstünde-
ki endürasyon) bulgulardan herhangi biri veya birka-
çına bağlı PT veya EPT şüphesi olan 635 olgudan
Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen
toplam 648 örnek bakteriyolojik tanı yönünden in-
celendi. Örneklerin dağılımı; 248 bronş lavaj, 213
balgam, 81 idrar, 35 doku parçası, 26 plevra mayii,
22 akciğer aspirasyon sıvısı, 15 eklem sıvısı, 8 pe-
rikard sıvısı idi. Örneklerden direkt mikroskobik
inceleme için “Ziehl-Neelson (ZN)” boyaması ve
N-acetylcysteine-NaOH ile dekontaminasyon yapıla-
rak MGIT besiyeri (4 mL modifiye Middlebrook 7
H9 Broth + %1.0 CO2, pH 6.7), referans yöntem
olarak LJ besiyerine kültür yapıldı. Daha sonra labo-
ratuvarımızda, LJ’de üretilen mikobakteriyel suşların
üreme hızı, koloni morfolojisi, pigment üretimi gibi
özelliklerle, biyokimyasal testler olarak nitrat redük-
siyon testi, niacin testi, 68°C’de katalaz deneyi ve
10 µg/mL’lik “Thiophene-2 Carboxylic Acid Hydra-
zide (TCH)” deneyi, sadece MGIT’de üretilen 3 suş
için ise hastane dışı özel bir laboratuvarda radyomet-
rik BACTEC sisteminde NAP (p-nitro-alpha-acethy-

lamino-beta-hydroxypropiophene) testi yapılarak tip
tayinine gidilmiştir. Aynı zamanda üretici firmanın
önerdiği şekilde suşlar, BBL-MGIT ADT SIRE yön-
temine göre streptomisin (S): 0.8 µg/mL, izoniazid
(H): 0.1 µg/mL, rifampin (R): 1.0 µg/mL, etambu-
tol (E): 35 µg/mL, final konsantrasyonu içeren ilaçlı
tüplerle ilaçsız kontrol besiyerlerine inokülasyon ya-
pılarak duyarlılık testi yapılmıştır. BBL-MGIT ADT
SIRE yöntemiyle, majör, 4 ilaçtan herhangi birine
karşı dirençli bulunan suşlar, ayrıca orantılama (pro-
porsiyon) yöntemiyle içindeki antimikrobiyalleri da-
ha stabil tuttuğu ileri sürülen ve oleik-asit-albumin-
dekstroz-katalaz (OADC) eklenmiş Middlebrook 7
H10 agar besiyerinde S: 2.0 µg/mL, H: 0.2
µg/mL, R: 1.0 µg/mL ve E: 5 µg/mL kritik kon-
santrasyonlarında ve ilaçsız kontrol besiyerlerinde
tekrar test edilerek dirençleri konfirme edilmiştir. Di-
renç yüzdesinde ≥ %1 kriteri temel alınmıştır[5]. Ça-
lışmamızda kontrol suşu olarak, Mycobacterium tu-
berculosis ATCC 27294 (H37Rv), ATCC 35838 ve
ATCC 35825 suşları kullanılmıştır. Olguların primer
ve sekonder direnç şekillerinin saptanmasında ise
kliniklere başvuru öncesi tüberküloz öyküleri ve anti-
mikobakteriyel ilaçların isimleri, kullanım süreleri
(başlangıç -düzgün alıp almama- bitiş), dozları değer-
lendirmeye alınmış, daha önce ilaç kullanmamış ve-
ya 1 aydan daha az süre ilaç kullanmış olan olgular-
da saptanan ilaç direnci “primer direnç”; 1 aydan
daha uzun süre ilaç kullanmış olan olgularda sap-
tanan ilaç direnci ise “sekonder direnç” olarak de-
ğerlendirilmiştir. Bulgularımızın istatistiki değer-
lendirmelerinde, Fisher’in kesin Ki-kare yöntemi
(p< 0.05: Anlamlı) ve Kappa testi (K ≥ 0.7: Uyum-
lu) kullanılmıştır. 

BULGULAR

Laboratuvara gönderilen tüberküloz şüpheli pul-
moner veya ekstrapulmoner 648 örneğin %4.9’un-
da ZN pozitifliği, %9’unda hem MGIT hem de LJ
pozitifliği saptanmıştır. ZN’de yalancı pozitiflik
%0.3, kontaminasyon MGIT’de %5.7, LJ’de ise
%4.3 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). İzole edilen
61 suştan 55’i hem MGIT hem de LJ’de üretilmiş
(K: 0.9 > 0.7); 3 suş sadece LJ’de üretilmesine kar-
şın, 3 suş MGIT’te üretilirken LJ’de izole edileme-
miş; bu 3 hastadan 2’sinde PT’yi 1’inde EPT’yi des-
tekleyen klinik, radyolojik vb. bulgular olduğundan
tüberküloz olarak değerlendirilmiştir. Beşyüzyetmiş-
dört olgudan alınan örneklerin hem MGIT hem de
LJ sonuçları negatif olarak bulunmuştur. Altmışbir
suşun LJ’de üretilen 58’i üreme hızı, koloni morfo-
lojisi, pigment üretimi ve biyokimyasal yöntemlerle
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M. tuberculosis; MGIT’de üretilen 3’ü ise NAP
(p-nitro-alpha-acethylamino-beta-hydroxypropiop-
hene) yöntemiyle M. tuberculosis kompleksi (MTK)
olarak tanımlanmıştır. MGIT’nin LJ’ye göre özgüllü-
ğü %95, duyarlılığı %99, pozitif prediktif değeri
(PPD) %95, negatif prediktif değeri (NPD) ise %99
olarak bulunmuştur (Tablo 2). ZN negatif 29 örnek-
te MGIT’de üreme zamanı 23 gün, LJ’de 37 gün;
ZN pozitif olan 32 örneğin MGIT’de üreme zamanı
12.2 gün, LJ’de ise 24.1 gün olarak tespit edilmiş,
üreme zamanları yönünden iki yöntem arasında an-
lamlı bir fark saptanmıştır (p< 0.05) (Tablo 3). 

Yaşları 9-69 (ortalama 37) arasında değişkenlik
gösteren 61 olgunun 39 (%63.9)’u yeni hasta, 22
(%36)’si ise daha önce antitüberküloz tedavisi gör-
müş hastalardı. Altmışbir olgunun 23 (%37.7)’ünde
hem MGIT ADT SIRE hem de agar proporsiyon
yöntemiyle saptanan ilaç direnci görülmüş; 8
(%20.51)’i primer direnç, 15 (%68.18)’i ise sekon-
der direnç göstermiştir. Tek ilaca karşı hem primer
hem de sekonder direnç oranları birbirine yakın sap-
tanırken, çift ilaca (H + R) karşı primer direnç göz-
lenmemiştir, 4 olguda çift ilaca karşı sadece H + R
kalıbında sekonder direnç gözlenmiştir (Tablo 4).
Araştırmamızda, içinde H + R kalıbını içeren diğer
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Tablo 3. Suşların izolasyon yöntemlerine göre ortalama pozitiflik saptanma süreleri (gün olarak)

Kültür

Mikroskobi n MGIT LJ

• ZN negatif 29 23 gün 37 gün p< 0.05

• ZN pozitif 32 12.2 gün 24.1 gün p< 0.05

Tablo 2. Tüberküloz tanısında MGIT’nin LJ’ye göre değerlendirilmesi

LJ Duyarlılık %95

• MGIT Pozitif Negatif Özgüllük %99

• Pozitif 55 3 Pozitif prediktif değer %95

• Negatif 3 574* Negatif prediktif değer %99

K: 0.9 > 0.7
* Beşyüzyetmişdört olgudan alınan örneklerin hem MGIT hem de LJ sonuçları negatif olarak bulunmuştur.

Tablo 1. Çeşitli klinik örneklerin direkt mikroskobik ve kültür sonuçları

Mikroskobi Kültür

ZN MGIT LJ

Gerçek (+) Yalancı (+) Gerçek (+) Kontaminasyon Gerçek (+) Kontaminasyon

Örnekler n n % n % n % n % n % n %

• Bronş-lavaj 248 11 4.4 16 6.5 12 4.8 17 6.9 7 2.8

• Balgam 213 18 8.5 29 13.6 11 7.4 30 14.1 16 7.5

• İdrar 81 1 1.2 1 1.2 2 2.5 6 7.4 1 1.2 2 2.4

• Doku parçası 35* 0 0 0 1

• Plevra mayi 26 0 1 1

• Aspirasyon sıvısı 22 1 1 7 6 6 1

• Eklem sıvısı 15 1 3 2 3 1

• Perikard sıvısı 8 0 0 0

• Toplam 648 32 4.9 2 0.3 58 9.0 37 5.7 58 9.0 28 4.3

* Örnek sayısı < 50 olduğu için oran % olarak verilmemiştir.



ilaç ilaveli, üçlü, dörtlü ilaç direnci belirlenememiştir.
İlaçlara karşı kümülatif, primer veya başka kalıpta se-
konder direnç yüzdelerini incelediğimizde, hem pri-
mer direnç oranı %7.69 ile hem de sekonder direnç
oranı %40.9 ile H’ye karşı belirlenmiştir (Tablo 5).

TARTIŞMA

Tüberküloz; kronik, nekrotizan, bakteriyel bir in-
feksiyon olup, kontrolü hatta yok edilmesi mümkün
olmasına karşın; antimikobakteriyel ilaçların hatalı
kullanılması, ilaçların direncinin saptanmaması, uy-
gun olmayan tedavi rejimleri, fakat en önemlisi teda-
videki uyumsuzluk nedeniyle dirençli hatta çoğul di-
rençli suşların oranı artmaktadır[6]. Artan direnç ora-
nının durdurulması hatta geriletilmesi için, tüberkü-
lozda erken tanı ve tedavi en etkili yol olup; duyarlı-
lığı ve özgüllüğü yüksek, hızlı sonuç veren, uygula-
ması kolay, pahalı olmayan ve beraberinde antibak-
teriyel duyarlılık incelemesi yapabilen yeni yöntem-
ler son yıllarda kullanıma girmektedir[7]. Bunlardan
biri de tüp dibinde silikona gömülü floresan bir mad-

de bulunduran ve üremeye bağlı olarak ortamdaki
oksijenin tüketilmesiyle ultraviyole ışığında floresans
verme tekniğine dayalı noninvaziv bir yöntem olan
MGIT’nin mikrobiyoloji laboratuvarında elle kolay
uygulanabilmesi, radyoaktif bir madde gerektirme-
mesi, ayrıca antimikobakteriyel duyarlılık deneyleri
yapılabilmesi gibi avantajlarının olduğu bildirilmekte-
dir[7,8]. Kodsi ve arkadaşları ile Walters ve arkadaşla-
rının MGIT’nin BACTEC 460 sistemi ve agar pro-
porsiyon yöntemi ile yaptıkları karşılaştırmalı H ve R
için duyarlılık deneylerinde; %94-100 sensitivite,
%99-100 spesifite olduğu, özellikle çoğul ilaç diren-
cinde kriter olan H ve R’nin direncinin saptanmasın-
da çok faydalı, hızlı bir yöntem olduğu bildirilmiş-
tir[9,10]. Nitekim, bizim araştırmamızda da antitüber-
küloz ilaçlara karşı BBL-MGIT ile bulduğumuz tüm
dirençler, agar proporsiyon yöntemi ile %100 oran-
da konfirme edilmiştir. 1995 yılında Hanna ve arka-
daşları, Costa ve arkadaşları, Saito ve arkadaşları ile
Abe, Marcillo ve arkadaşlarının çalışmalarında,
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Tablo 5. Majör dört ilaca karşı kümülatif primer ve sekonder direnç yüzdeleri

İlaçlar Toplam direnç Primer direnç Sekonder direnç 

n n % n %

• H 12 3 7.69 9 40.9

• R 9 2 5.1 7 31.8

• S 4 2 5.1 2 9.1

• E 2 1 2.6 1 4.5

Tablo 4. Yeni ve antitüberküloz tedavi görmüş hasta sayısına göre primer ve sekonder ilaç dirençlerinin
dağılımı

Yeni hasta (n= 39) Tedavi görmüş hasta (n= 22)

İlaçlar Primer direnç sayısı Sekonder direnç sayısı Toplam (n= 61)

n % n % n %

• Tek ilaç

H 3 7.69 5 22.73 8 13.11

R 2 5.13 3 13.64 5 8.20

S 2 5.13 2 9.09 4 6.56

E 1 2.56 1 4.55 2 3.28

• Toplam 8 20.51 11 50.00 19 31.15

• Çift ilaç

H + R 0 0.00 4 18.18 4 6.56

• Genel Toplam 8 20.51 15 68.18 23 37.70



LJ’ye göre MGIT’de pozitif kültür saptanma ortala-
ma zamanı sırasıyla; 36’ya karşı 21, 20’ye karşı
13.3, 19’a karşı 13, 25.6’ya karşı 16.3 ve 31’e kar-
şı 18.3 gündür[7,11-14]. Muiller-Serieys ve arkadaşla-
rı ise ZN pozitif olan örneklerde LJ’ye göre
MGIT’nin pozitif kültür saptama ortalama zamanını
25.9’a karşı 14.3 gün; ZN negatif örneklerde ise
30.3’e karşı 23.9 gün olarak bildirmişlerdir[15]. Ay-
nı araştırmacılarca LJ’ye göre MGIT’nin daha erken
sonuç verdiği, maliyetinin düşük olduğu, uygulama-
sının kolay olduğu ve LJ ile benzer duyarlılık ve öz-
güllüğe sahip olduğu belirtilmektedir. Nitekim bizim
araştırmamızda da gerek ZN pozitif örnekler gerek-
se ZN negatif örneklerde MGIT’de kültür pozitif sap-
tanma ortalama zamanı LJ’ye göre istatistiki olarak
anlamlı bir şekilde erkendir (p< 0.05). Ayrıca,
MGIT’nin LJ ile uyumlu sonuç vermesi (K 0.9 > 0.7),
duyarlılığı, özgüllüğü, PPD’si ve NPD’si, oldukça
yüksek bulunmuştur (%95, %99, %95 ve %99). Ça-
lışmamızda kontaminasyon oranı, MGIT için %5.7,
LJ için %4.3 olarak bulunmuştur. Bu oranı Humph-
ries ve arkadaşları MGIT için %10.6, LJ için %2.6;
Gaskins ve arkadaşları MGIT için %11.3, LJ için
%10.1 olarak bulmuşlardır[16,17]. MGIT kontaminas-
yon oranımız, araştırmacıların sonuçlarına yakın
oranda ancak düşük bulunmuştur. Bunun dışında
MGIT’nin yüksek orandaki duyarlılık ve özgüllükte
LJ ile uyumlu olması, uygulaması kolay ancak LJ’ye
göre daha erken zamanda sonuç veren bir yöntem
olarak belirlenmesiyle ilgili araştırma sonucumuz, li-
teratürlerin görüşleriyle paralellik göstermekte,
komplike ve daha pahalı sistemleri kuramayan üni-
telerde rutin kullanıma girmesi gerektiğini ileri sü-
renleri desteklemektedir[12]. 

Tüberküloz tedavisinde kullanılan 1. seçenek an-
titüberküloz ilaçlara karşı görülen tekli ilaç direncine
artan oranlarda ikili, üçlü hatta dörtlü çoğul ilaç di-

rençleri eklenmekte, bunlardan klinik olarak en
önemli çoğul direnç kalıbının H + R kalıbı olduğu bil-
dirilmektedir[12,13]. Çalışmamızda, antitüberküloz
ilaçlara karşı total direnç oranı %37.7, tekli ilaç di-
renci %31.15, çift ilaç direnci, sadece H + R kalıbın-
da %6.56 oranında görülmüştür. Tablo 6’da görül-
düğü üzere, ülkemizde 1993 yılında İzmir, 1994 yı-
lında Ankara ve İstanbul’dan bildirilen çalışmalar ir-
delendiğinde, araştırma sonucumuza göre, ülkemiz-
de artan oranda total, tekli ve en önemlisi H + R ilaç
direnci olduğu görülmektedir[18-21]. Kamusal nitelik-
leriyle birlikte, birincil uzmanlık alanları akciğer has-
talıkları olan diğer çalışma merkezlerinden farklı
olan hastanemiz; bu grup hastaların öncelikle baş-
vurmadığı, sosyoekonomik düzeyleriyle değişik po-
pülasyonlarda hastalara hizmet veren, özel bir sağlık
merkezi olmasına karşın tüberküloz saptanan olgu-
larda ilaç direnci oranının yüksekliği, ciddi boyutlar-
da dikkat çekmektedir. Bu sonuç, genellikle hatalı te-
davi veya tedaviye uyumsuzluk sonucu geliştiği bildi-
rilen antitüberküloz ilaç direncinin; toplumun eğiti-
mi, kültürel ve sosyoekonomik düzeylerinin farklılık-
larına bakılmaksızın, herkesi direkt olarak ilgilendir-
diğini düşündürmektedir. Araştırmamızın diğer ilginç
bir sonucu ise en önemli çoğul ilaç direnci olarak ka-
bul edilen H + R kalıbının, primer ve sekonder di-
renç dağılımını irdelediğimizde; H + R direnç kalıbı
sadece sekonder direnç olarak %18.18 oranında
görülürken, primer direnç tespit edilmemiştir. Ülke-
mizden 1990-1999 yılları arasında yapılan farklı ça-
lışma merkezi sonuçlarına göre, H + R kalıbının pri-
mer direnç oranları %1-6.3 arasında değişmekte, se-
konder dirençte ise sadece H + R kalıbının %1-8.1
arasında olduğu bildirilmekte, bizim çalışmada sapta-
namayan diğer ilaç ilaveli H + R kalıbı sekonder di-
renç oranlarının %8-42 arasında değiştiği belirtil-
mektedir[18-21]. 1992 yılında Japonya’dan bildirilen
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Tablo 6. Ülkemizde total, tekli, çift ilaç direnç oranları ve H + R kalıbının primer ve sekonder direnç oran-
larının dağılımı

(H + R) (H + R)

Türkiye (n) Total Tekli Primer direnç Sekonder direnç Total Kaynak

• İzmir (830) 21.2 12.04 1.69 1* 2.2 18

• Ankara (951) 21.24 8.62 1.2 4.43 2.1 19

• İstanbul (785) 35.5 17.2 3.8 8.1 3.1 20

• İstanbul (230) 49.6 24.3 6.3 ** 6.3 21

• İstanbul (61) 37.7 31.15 0 18.18 6.56 Bu çalışma

* Diğer ilaç ilaveli H + R kalıpları alınmamıştır.
** Sekonder direnç bildirilmemiştir.



genel bir çalışma raporunda, H + R çoğul direnç ka-
lıbının primer veya sekonder dirençte insidansının
arttığının gözlenmediği, buna karşın Amerika Birle-
şik Devletleri (ABD)’nde H + R kalıbının her iki di-
renç şeklinin de önemli bir artış gösterdiği, bu direnç
kalıbının özellikle HIV pozitif nozokomiyal tüberkü-
loz infeksiyonlarında fazla oranda rapor edildiği bil-
dirilmiştir[22]. Ülkemizde yapılan diğer çalışmalara
göre, araştırmamızda H + R kalıbındaki sekonder di-
renç yüksekliği dikkati çekmekte, ancak  bu kalıpta
primer direnç veya bu kalıbın içinde olduğu üçlü,
dörtlü direnç, veya başka bir kalıp direncin olmama-
sıyla, çalışmamız diğer çalışmalardan farklılık göster-
mektedir. Bu sonuçlar tedavisi yeterince iyi yapıla-
mamış H + R direnç kalıbına sahip suşların toplum-
da yaygın olduğunu düşündürmekte, bunlarla gelişe-
bilecek yeni infeksiyonların tedavisinde, olanaksız
ciddi problemlerin olabileceğini akla getirmektedir.
Araştırmamızda, antitüberküloz ilaçlara karşı
%20.51 oranında primer direnç saptanırken, sekon-
der direnç %68.18 olarak tespit edilmiş; tek ilaçta
en yüksek kümülatif primer ve sekonder direnç
%7.69 ve %40.9 ile H’de belirlenmiştir. Tablo 7’de
görüldüğü üzere, ülkemizde ve diğer ülke merkezle-
rinde yapılan çalışmaları incelediğimizde; primer ve
sekonder ilaç direncinin çalışma merkezlerine göre
değişkenlik gösterdiği, diğer ülke çalışmalarıyla
uyumlu olarak en yüksek primer ve sekonder diren-
cin H’de olduğu görülmekte, majör ilaçlarda, özellik-
le H ve R’nin yaygın kullanımının sonucu olarak di-
rençliliğin arttığı ve aynı zamanda hatalı ilaç kullanı-

mı ya da etkin ve kontrollü tedavi uygulanmaması
sonucu sekonder direnç oranının yükseldiği, toplum-
da tedavi edilemeyen tüberkülozlu olguların önemli
bir kısmının dirençli basillerle bulaştırıcılıklarını sür-
dürdükleri söylenebilir[18-20,23-27].

Sonuç olarak araştırmamızda saptanan sekonder
dirençle ilgili yüksek oran, toplumda tüberküloz te-
davisinde uyumsuzluk ve yetersizliği düşündürmekte,
bunun da yeni kontaminasyonlarla primer tüberkü-
loz oranını arttırabileceğini akla getirmektedir. Bu
sonuç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 1993 yılın-
da önerdiği başlangıç ve sürdürüm tedavi şemaları-
nın ulusal tedavi şemaları ile paralel olarak, hastala-
rın tedavi boyunca yeterli, etkin ve daha dikkatli, ya-
kın izlenmesi ve gözlenmesi kuralının daha efektif
uygulanmasının önemini hatırlatmaktadır[28]. Aynı
zamanda çalışmamız, tüberkülozlu olgulara yönelik
uygulaması kolay, hızlı olarak tanı yapabilen ve anti-
mikrobiyallere karşı direnci belirleyebilen MGIT vb.
yöntemlerin rutin laboratuvar çalışmalarına girmesi-
nin önemini göstermiştir.
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