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ÖZET

Tüberküloz (TB) tan›s›nda mevcut konvansiyonel yöntemler genellikle yetersiz kalmakta ve uzun süre al-
maktad›r. Bu durum TB için daha h›zl› ancak duyarl› ve spesifik testler için araflt›rmalar› do¤urmufltur. Bu arafl-
t›rmalar›n ço¤u pahal› teknik, ayg›t ve özel e¤itim gerektirdi¤i için yayg›n kullan›m alan› bulamam›flt›r. Bu çal›fl-
man›n amac›, söz konusu engelleri aflmaya yönelik yeni ve h›zl› tekniklerden E-testi ve FAST Plaque TB-RIF
yöntemlerini ve bunlar›n ço¤ul dirençli olgularda yerini incelemeye yöneliktir. Yirmidört ço¤ul dirençli akci-
¤er TB’li ile 12 duyarl› toplam 36 olgudan besiyeri bazl› duyarl›l›k yöntemi ile izole edilen Mycobacterium tu-
berculosis kompleks sufllar›n›n majör anti-TB ilaçlardan rifampisin ve izoniazide duyarl›l›klar› agar proporsi-
yon ile h›zl› yöntemler (M. tuberculosis için E-testi ve FAST Plaque TB-RIF rifampisin duyarl›l›k testi) aras›n-
da karfl›laflt›rmal› olarak araflt›r›lm›flt›r. Çal›flmam›zda, genel olarak E-testi ile agar proporsiyon metodu ara-
s›nda, ço¤ul ilaca dirençli (Ç‹D) olgularda ciddi bir farkl›l›k görülmemifltir. Bu olgularda, E-testi ile agar pro-
porsiyon yöntemleri aras›nda duyarl›l›k ve özgüllük, izoniazid için s›ras›yla %95.4, %91.7; rifampisin için %95.8,
%100 olarak saptanm›flt›r. FAST Plaque yöntemi ile rifampisin duyarl›l›¤›, standart metot olarak kabul edilen
agar proporsiyon testi ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda %88.2 sensitif bulunmufltur. E-testi ve FAST Plaque TB-RIF yön-
temlerinin rutin çal›flmada ço¤ul dirençli sufl tan›s›n› koymak için h›zl› ve kolay uygulanabilir özellikleri nedeni
ile destekleyici yöntemler olarak kullan›labilece¤i izlenimine var›lm›flt›r.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Ço¤ul-direnç, Duyarl›l›k testleri

SUMMARY

Comparison of the E-Test and FAST Plaque Rifampicin Susceptibility of 
Tubercle Bacilli in Multidrug Resistant Strains

The conventional diagnostic tests for tuberculosis are usually unyielding and time-consuming. This is why
the necessity to find new methods for early diagnosis with a high sensitivity and specificity emerges. Since
many of these new technologies require expensive equipment and specialist training, it is unlikely that they
will become widely established as routine techniques. The aim of this study is to investigate new technolo-
gies such as E-test and FAST Plaque TB-RIF in multidrug resistant cases which are promising to overcome



Tüberküloz (TB) tanısında konvansiyonel yön-
temler bazen yetersiz kalmakta ve uzun süre almak-
tadır[1,2]. İlaç direncinin zamanında tespiti, TB’li has-
taların etkin tedavisinde önemli bir faktördür. Tanıya
gecikerek ulaşma, kliniğin daha kötüleşmesine, çev-
reye bulaşa ve dirençli basillerin yayılmasına yol aç-
maktadır. Sık karşılaşılan bir başka sorun da majör
ilaçların hemen terkedilip, minör ilaçlara kolayca ge-
çilmesidir. Bu karar noktasında hızlı duyarlılık testle-
rine gereksinim artmaktadır[3,4]. Ancak Mycobacte-
rium tuberculosis ile ilgili hazır testlerin hızlı ve pra-
tik olmasından daha önemlisi güvenilirlikleridir.

Yeni saptanan akciğer TB’li hastalarda, basiller
duyarlı olduğu sürece, günümüzde önerilen tedavi
rejimi ilk iki ay rifampisin (RIF), izoniazid (INH), pi-
razinamid ve etambutolün (veya streptomisinin) gün-
lük olarak verildiği, daha sonra dört aylık günlük ve-
ya aralıklı olarak RIF ve INH kullanıldığı altı aylık kı-
sa süreli tedavi rejimidir[1,2,5]. INH ve RIF TB teda-
visinin başlıca vazgeçilmez ilaçları olup, çok ilaca di-
renç (ÇİD) söz konusu olduğunda esasen bu iki ilaca
dirençten bahsedilmektedir[6,7].

Günümüzde M. tuberculosis duyarlılık testlerin-
de “National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS)” tarafından sadece agar propor-
siyon ve BACTEC yöntemi önerilmektedir[2,3,8,9].
Löwenstein-Jensen (LJ) besiyeri ise koagülasyon ile
potens kaybı nedeninden duyarlılık testlerinde öne-
rilmemektedir. Yumurta bazlı besiyerleri bugün hala
çoğul dirençli TB’li hastaların takip edildiği hastane
laboratuvarlarında kullanılmakta olup, uzun süreli ve
ilaç etkileşimi nedeni ile beklenilenden daha fazla di-
rençli sonuç verebilmektedir. Ülkemizde duyarlılık
testlerinin en çok çalışıldığı büyük merkezler arasın-
da gerek besiyeri seçimi gerekse teknik konusunda
ortak karar yoktur. Bunun sonucu olarak dirençli ve
çoğul dirençli olgularda karmaşa yaşanabilmektedir.
Çoklu direnç gösteren TB’li (ÇİD) olgu sayısında gi-
derek artış gözlenmektedir[9-11]. Buna bağlı olarak

da her hastane kendi koşullarına içinde çözümler
aramakta, ancak genel olarak standardizasyon so-
runları çözülememektedir.

TB’de primer ve sekonder ilaç direncinin artma-
sı, hastalığın kontrol çabalarını sonuçsuz bırakmak-
tadır. Günümüzde çoklu antibiyotik dirençli suşlar ile
büyük problem oluşturan hastalığın etkili tedavisinde
hızlı ve doğru duyarlılık testlerinin önemi bilinmekte-
dir[3,9]. 

E-testi, daha çok hızlı üreyen mikobakteriler
için kullanılmakta ise de sonraları M. tuberculosis
ve Mycobacterium avium-intracellulare için de kul-
lanılabilirliği gösterilmiştir[12-20]. Uygulaması kolay,
nispeten ucuz ve ümit verici bir yöntemdir. RIF du-
yarlı ve dirençli M. tuberculosis izolatları ile yapılan
çalışmalarda iyi bir paralellik saptandığı bildirilmek-
tedir[20]. Ancak bazı çalışmalarda rutin kullanımı
önerilmemiştir[17]. Bu yöntemde, üzerine bakteri
süspansiyonu yayılmış agar plağına E-testi şeritleri
konur. E-testi şeridinin kesildiği, üremenin inhibe ol-
duğu nokta minimum inhibitör konsantrasyonu
(MİK) değerini verir[13]. 

RIF direnci, ÇİD-TB’nin iyi bir göstergesidir. M.
tuberculosis için FAST Plaque TB (FPTB) ile RIF
duyarlılığı (BIOTEC) bakteriyofaj bazlı Mycobacteri-
um kültürlerinden 48 saatte RIF duyarlılığını sapta-
mak amaçlı hızlı duyarlılık yöntemidir. Bu yöntemde
özgün mikobakteriyofaj (aktifaj) canlı TB basillerini
ilaçlı ve ilaçsız ortamlarda saptamakta ve çok sayıda
plak görünümü direnci belirlemektedir[21-23].

FPTB ile RIF duyarlılığının çalışılması ülkemize
son zamanlarda girmiş olup, uzun zamandır bekleni-
len lusiferaz yönteminin modifikasyonudur. Bu tek-
nik hızlı tanı ve ayrıca sadece RIF’a yönelik hızlı bir
duyarlılık yöntemidir[24-27]. Test edilen ilaca dirençli
mikobakteri canlılığını devam ettireceği için bakteri-
yofajlara bağlı lizis sonucu gelişen plakların gözlen-
mesi esas alınmıştır. Ortamda RIF yoksa ya da söz
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these shortcomings. Twenty four Mycobacterium tuberculosis complex strains isolated from sputum of mul-
ti-resistant pulmonary tuberculosis patients and 12 sensitive strains, were studied by both agar proportion
as standard method and new rapid (E-test for M. tuberculosis and FAST Plaque TB-RIF) methods to be com-
pared in many aspects. In general, there were no significant differences between E-test and agar proportion
method among multidrug resistant (MDR) cases in our study. Between agar proportion and E-test method,
the sensitivity and specificity of E-test method for INH were 95.4% and 91.7% whereas for RIF 95.8% and
100% respectively. Rifampicin sensitivity in FAST Plaque method was found 88.2%. It is concluded that both
methods may be suitable and supportive for resistant mycobacterial strains in routine practice due to their
fast and easy applications.
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konusu suş RIF’a dirençli ise faj nesli hızla büyüyen
hücrelerin yığınları içinde seçilebilen açık alanlarda
(plaklar) infeksiyon, replikasyon, lizis sikluslarına uğ-
ramaktadır. Bu nedenle meydana gelen plakların sa-
yısı canlı M. tuberculosis hücreleri ile doğru orantı-
lıdır[21,22,26].

FPTB iki aşamalı olarak hazırlanmış bir ticari kit-
tir. Birinci basamakta tanıya yönelik işlemler vardır.
İkinci basamak ise RIF direnci ile ilgili işlemleri taşı-
maktadır. Biz bu çalışmamızda FPTB-RIF duyarlılık
testini tanıya yönelik değil, sadece RIF duyarlılığı ile
ilgili olarak kullandık. 

Sunulan bu çalışmada, ÇİD olguların izolatları
yanında majör ilaçlara duyarlı olguların da izolatları
kontrol grubu olarak alındı. Standart yöntem olan
agar proporsiyon yöntemine göre E-testi ve FPTB
tekniklerinin duyarlılık, özgüllük ve uyumları ayrıca
her iki tekniğin güvenilirlik, zaman, pratiklik ve eko-
nomik açıdan karşılaştırılması yapılmıştır. Bu testle-
rin dirençli TB’li olguların en yoğun bulunduğu labo-
ratuvarlarda rutinde uygulanabilirliğinin araştırılması
amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOD

İzmir Göğüs Hastanesi Bakteriyoloji Laboratuva-
rı’nda, 1999 yılında, akciğer TB’li olguların örnekle-
rinden izole edilen, LJ besiyerinde absolü konsant-
rasyon yöntemi ile INH ve RIF’a aynı anda dirençli
M. tuberculosis kökenleri ile duyarlı olanlar Midd-
lebrook 7H10 + %10 oleik asit albumin dekstroz ka-
talaz (OADC) besiyerinde agar proporsiyon yöntemi
ile doğrulandı. Doğrulanan 24 ÇİD ve 12 duyarlı ol-
mak üzere toplam 36 izolat ile çalışmaya başlandı.
Toplam dirençli olguların 24’ü agar proporsiyon,
23’ü E-testi, bunlardan 17’si ayrıca FPTB-RIF ile ça-
lışmaya alınırken, elimizdeki 12 duyarlı izolat da sa-
dece agar proporsiyon ve E-testi ile çalışılarak araş-
tırma kapsamına alındı.

Hastanemizde kullanılan mevcut sistemden
FPTB ve E-testi yöntemlerinin gerektirdiği koşullara
geçiş sağlandı. Şöyle ki; rutinde LJ besiyerinde ab-
solü konsantrasyon yöntemi ile tespit edilen ÇİD ol-
gular tekrar Middlebrook 7H10 + %10 OADC besi-
yerinde agar proporsiyon yöntemi ile çalışıldı. Agar
proporsiyon yöntemiyle bir kere daha seçilen örnek-
ler FPTB-RIF ve E-testi ile çalışmaya alındı. Her iki
yöntemde de pozitif ve negatif kontroller kullanıldı.
Tüm işlemler ticari kit kullanım bilgilerine bağlı kalı-
narak gerçekleştirildi. E-testi ile M. tuberculosis di-
renci çalışılmasında gereken H37Rv (ATCC 27294)
standart suşu Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Tüberkü-
loz Bölümü’nden sağlandı ve araştırmamızda kontrol

suş olarak kullanıldı. Taze kültürden McFarland 3
standardına göre bakteri süspansiyonu hazırlandı ve
steril eküvyonla homojen bir şekilde inoküle edildi.
Plaklara E-testi stripleri (AB BIODISK) yerleştirilme-
den önce 37°C’de %7 CO2’li ortamda 24 saat ön
inkübasyon yapıldı[13]. Daha sonra test stripleri steril
pens yerleştirilip 10 gün inkübasyona devam edildi.
İnhibisyon göstergesi olan eliptik kenarın kesilebilir
halde olduğu dönemde ışık arkasında cetvel ve mer-
cek ile okundu[13-15].

LJ besiyerinde proporsiyon yöntemi ve E-testi ile
çalışılan 24 adet ÇİD M. tuberculosis kökenlerinden
17’si FPTB yöntemi ile RIF direnci yönünden çalışıl-
dı. Test edilen ilaca hassas olan mikobakteri canlılı-
ğını devam ettiremeyeceği için plaklar oluşamazken,
dirençli olanlarda çok sayıda plak oluşumu sürmek-
tedir. 15 cm çaplı petrilerde oluşan plaklar sayıldı[26].

Çalışmanın bu basamağında LJ besiyerinde üre-
yen kolonilerden bir öze dolusu FPTB hazır kit vasa-
tı içine alınıp çözündü. 0.1 mL aktifaj eklendi ve süs-
pansiyonlar bir saatlik inkübasyona alındı. Ardından
0.1 mL virüsol eklenip, ortamdan hücreleri infekte
etmemiş bakteriyofajların çekilmesi sağlandı. Ardın-
dan 90 dakikalık inkübasyon tekrarlandı, 5 mL
FPTB vasat eklendi. Son olarak her tüpe sensör
hücreler 1’er mL eklendi. Her numune için 5 mL ol-
mak üzere erimiş FPTB agar 55°C su banyosundan
alınıp, boş bir petri kabına döküldü. Ardından reak-
siyon tüpünün tüm içeriği petri kabına dökülüp içe-
riğin iyice karışması sağlandı. Petri kapları ters çev-
rilerek 48 saat 37°C inkübatörde bekletildikten son-
ra sonuçlar okundu. Pozitif ve negatif kontroller ça-
lışmaya dahil edildi[21,22]. 

Çalışmada kullandığımız M. tuberculosis’e du-
yarlı ve dirençli izolat sayısı 30’dan az olduğu ve nor-
mal dağılım göstermediği için istatistiksel değerlen-
dirmede Wilconson (iki eş arasında farkın önemlilik
testi) test yöntemi uygulandı.

BULGULAR

Agar proporsiyon yöntemi ile tüm çoğul dirençli
suşlarda, E-testi çalışmasında; INH için 0.064
µg/mL ve RIF için 0.25 µg/mL değerlerinin üstün-
de zon gözlenmiştir. Duyarlı suşlarda E-testi MİK
noktasının kesim yerinde hafif bulanıklık ve üç-beş
kadar koloni dikkate alınmamıştır. ÇİD olgularda E-
testi ile duyarlı suşlarda gözlenen eliptik kenar ve
tam parabol izlenimi çoğul dirençli olgularda sıklıkla
zayıf gözlemlenmiş, total direnç (256 µg/mL ve üs-
tü) görülmüştür (Tablo 1). Şüpheli üç olgu E-testi ile
ikinci kez çalışmaya alınmış, MİK noktası okunama-
yan olgular çalışma dışı bırakılmıştır.
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E-testi ile agar proporsiyon yöntemleri arasında,
dirençli suşlarda, duyarlılık ve özgüllük; INH için sı-
rasıyla %95.4, %91.7; RIF için %95.8 ve %100 ola-
rak bulunmuştur (Tablo 2,3).

RIF’ın E-testi yöntemi ile proporsiyon yöntemine
göre pozitif prediktif değeri %100 iken, negatif pre-
diktif değeri %92.3 olarak saptanmıştır (Kappa ista-
tistiği 0.94 p< 0.001).

INH için E-testi yöntemi ile proporsiyon yönte-
mine göre pozitif prediktif değeri %95.4 iken, nega-
tif prediktif değeri %91.7 olarak bulunmuştur (Kap-
pa istatistiği 0.87 p< 0.001).

FPTB-RIF yöntemi ile 17 olguda dirençle uyum-
lu olarak 50-100 ve üstü sayılarda plak okunmuştur.
Bir olgu çalışma dışı bırakılmıştır (Tablo 4). 

Agar proporsiyon yöntemine göre FPTB-RIF
yönteminin duyarlılığı %88.2, pozitif prediktif değe-
ri ise %100 olarak bulunmuştur. E-testi ile okunan

MİK zon değerleri ile FPTB-RIF yöntemi ile gözle-
nen plak sayısı arasında korelasyon kurulamamıştır. 

TARTIŞMA

Bakteriyolojide genel olarak antibiyotik duyarlılık
testi yapılmasının amacı kullanılacak antibiyotiğin et-
ken mikroorganizma ile olan etkileşimini ortaya çı-
karmaktır. Mikobakteriyolojide ise ana fikir aynı ol-
makla birlikte teknikte ve uygulamada farklar vardır.
Burada popülasyon içinde bulunabilen dirençli bak-
teri adedini ortaya çıkarmanın ve beklenen direnci
öngörmenin büyük önemi vardır. Çünkü bir miko-
bakteri popülasyonu içinde herhangi bir ilaca karşı,
ilaç ile hiç karşılaşmadığı halde, doğal dirençli (mu-
tant) bakteriler bulunabilir[2,5,6]. Bu yaklaşımla agar
proporsiyon yöntemi geliştirilmiş ve referans yön-
tem olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle çalışmamız,
hızlı testlerin hiçbiri diğerine referans kabul edilmek-
sizin sadece indirekt proporsiyon yöntemi nirengi
noktası kabul edilerek gerçekleştirilmiştir. 

FPTB-RIF yönteminin ucuz, pratik ve pek çok
sahada kullanılabilir olma avantajlarına rağmen sınır-
layan bazı etmenler söz konusudur. Yöntemin başa-
rısı son aşamada bakteriyofaj DNA’sının bakteriye
aktarılması sırasındaki verimliliğe bağlıdır[23,25-27].
Ayrıca, faj tipleri ile ilgili olarak bölgesel farklılıkların
da öneminden bahsedilmektedir[28]. Bu yöntem ile
RIF direncinin ÇİD-TB olgularında duyarlılığının
%100 olduğu bildirilmektedir[21,23]. BIOTEC Labo-
ratuvarları tarafından, tek başına bu teknikle 48 sa-
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Tablo 2. RIF için agar proporsiyon ve E-testi so-
nuçları

Agar proporsiyon

E-testi Duyarlı Dirençli Toplam

• Duyarlı 11 1 12

• Dirençli 1 23 24

• Toplam 12 24 36

Tablo 3. INH için agar proporsiyon ve E-testi so-
nuçları

Agar proporsiyon

E-testi Duyarlı Dirençli Toplam

• Duyarlı 11 1 12

• Dirençli 1 21 22

• Toplam 12 22 34

Tablo 4. RIF için agar proporsiyon ve FPTB-RIF
sonuçları

Agar Proporsiyon

FPTB-RIF Duyarlı Dirençli Toplam

• Duyarlı 0 2 2

• Dirençli 0 15 15

• Toplam 0 17 17

Tablo 1. Üç ayrı yöntemle çalışma kapsamına alınan duyarlı ve çoğul dirençli suşlar

İlaç

Testler RIF S R INH S R

• Agar proporsiyon 1 µg/mL 12 24 0.2-1 µg/mL 12 23

• E-testi 0.25-256 µg/mL 12 23 0.064-256 µg/mL 12 21

• FPTB 50 plak ve üstü - 17 - - -

RIF: Rifampisin, INH: İzoniazid, S: Duyarlı, R: Dirençli.



atte balgam materyalinden RIF direncini belirlemeye
yönelik çalışmalar bildirilse de biz bu aşamada tüm
örneklerde besiyeri bazlı çalışmayı esas alarak araş-
tırmamızı gerçekleştirdik. Bu nedenle de indirekt
proporsiyon sonuçları ile karşılaştırdık. Tüm duyarlı-
lık testlerini karşılaştırmalı çalışabilmek için LJ besi-
yerinde üremiş zengin kolonileri olan suşlara gerek-
sinim olmuştur.

Dirençli suşlarda her zaman çok fazla koloni bul-
ma şansı olmamaktadır. E-testi yönteminde McFar-
land 3 ile çalışılırken FPTB-RIF yönteminde bir öze
dolusu inokülum yeterli olabilmekte, fazla koloni ih-
tiyacı daha fazla aerasyona yol açabileceğinden bu
anlamda FPTB-RIF yöntemi avantajlıdır. Ancak E-
testi MİK değeri vermesi açısından daha hassas ola-
rak ele alınmalıdır. Ayrıca, FPTB-RIF yönteminde
inkübasyon sürelerindeki küçük değişiklikler bile test
sonucunu çok değiştirmekte ve tekniğin bu açıdan
da biraz daha standardize edilmesi gerektiğini düşün-
dürmektedir. E-testi ve FPTB-RIF yöntemlerinin her
ikisi de bu araştırmada kültürden çalışıldığı için
“smear” pozitif olgularda direkt proporsiyon yönte-
mi süre yönünden daha avantajlı gözükmekte olup,
bunun örnekten RIF direncini belirleyen FPTB yön-
temi ile karşılaştırılması uygundur[29-31]. Her iki test
de çok sayıda klinik örnekte çalışmaya uygun olma-
yıp konvansiyonel yöntemin yanında, BACTEC gibi
otomatize sistemin olmadığı ortamlarda, dirençli
suşlarda karar verme aşamasında iş görebileceği ka-
naatine varılmıştır. Ayrıca, FPTB-RIF yönteminde
numuneden, doğrudan direnç çalışılması için daha
çok sayıda suş ile ve yine referans yöntemler kullanı-
larak bir kere daha standardizasyona gidilmesi dü-
şüncesindeyiz. Yine FPTB-RIF ile oluşan plak sayısı
ile E-testi MİK değerleri arasında tam bir korelasyon
kurulabilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Bizim bulduğumuz; E-testi ile agar proporsiyon
yöntemleri arasında, dirençli suşlarda, duyarlılık ve
özgüllük, INH için sırasıyla %95.4, %91.7; RIF için
%95.8 ve %100 ayrıca FPTB-RIF’ın agar proporsi-
yon testine göre RIF duyarlılığının %88.2 olması di-
ğer çalışmalardan daha düşüktür[20,21].

ÇİD-TB olguların hem laboratuvarca hem de kli-
nik tarafından takibinin diğer olgulardan ayrı yapıl-
ması gereği bilinmektedir. Bu TB’nin yoğun olduğu
büyük hastanelerde hala mümkün olamamaktadır.
Laboratuvar ve klinik tarafından olgunun gerçek bir
dirençli olgu olup olmadığı gecikmeden anlaşılmalı-
dır. TB laboratuvarında, şimdiye kadar geliştirilen
hiçbir yöntem konvansiyonel yöntemin yerini alama-

mıştır. Kültürde agar proporsiyonla duyarlılık yönte-
mi henüz daha yerini hiçbir yeni tekniğe bırakmaya-
cak gibi korumaktadır. Mikobakteriyolojide, yoğun
çalışan laboratuvarlarda, şimdilik her yeni hızlı tek-
nik konvansiyonel sistemin yerini almaktan çok, ön-
celikle kendini mevcut sisteme dayamaktadır. Mev-
cut sistem ne kadar iyi çalışır halde ise yeni teknolo-
jilerin de o denli faydalı olabileceği kanaatine varıl-
mıştır. Esasen ülkemizde, yoğun çalışan merkezler-
de, otomatize sistemlerin pratikte zaman avantajı dı-
şındaki üstünlüğü biraz da konvansiyonel sistemle
ortak olan dekontaminasyon ve dehomojenizasyon
işlemlerinin yeniden standardize edilmesinden kay-
naklanmaktadır. Söz konusu olan bu hızlı yöntemler
ise iyi çalışan mevcut konvansiyonel sistemin yanın-
da yardımcı, destekleyici ve özellikle dirençli olgular-
da, minör ilaçlarla tedaviye başlama kararının veril-
diği, kavşak noktasında yol gösterici olarak karşımı-
za çıkmaktadırlar. Çünkü ülkemize giren bu tip hazır
kitler hasta sayısının yoğun olduğu büyük merkezle-
rin laboratuvarlarına çözüm olarak sunulmakta, hal-
buki konvansiyonel yöntemlerin gerektiği gibi stan-
dardize edilemediği bu merkezlerde ikinci bir karışık-
lığa neden olmaktadırlar. 

FPTB-RIF yöntemi her laboratuvarda bulunabile-
cek temel mikrobiyolojik ekipmana gereksinim du-
yarken, E-testi için biyolojik güvenlik kabini, standart
suş, CO2’li etüv gerekmektedir. FPTB-RIF yöntemi
üç gün, buna karşılık E-testi yedi-on gün sürmekte-
dir. Öte yandan agar proporsiyon testi direkt yani
hasta materyalinden doğrudan direnç çalışılmak kay-
dıyla 21 günlük zamanda sonuç verebilir. FPTB-
RIF’ın direnç pozitiflik kriteri çok geniş bir aralıkta
(20-300 plak) iken, E-testi daha hassas olup MİK de-
ğeri vermektedir. Her iki yöntem de uygun şartlar
sağlanmadığında kontaminasyona açık, besiyeri baz-
lı yöntemlere göre de pahalıdır.

Sonuçlar, dirençli olguların takibinde de E-testi-
nin ve FPTB-RIF yönteminin ancak ikincil bir duyar-
lılık testi olarak pratik yöntemler olduğunu düşün-
dürmektedir. Yeterli değerlendirmeyi yapabilmek
için daha çok sayıda dirençli suşlarla çalışmak gerek-
mektedir.
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