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Ekim Öncesinde Örneklerin Hazırlanması:

Dekontaminasyon-Homojenizasyon İşlemi

• Kontaminant mikroorganizmaları inhibe
edebilmeli

• Aside dirençli basillere karşı toksik
olmamalı

• Mukoid yapıdaki örnekleri homojen hale
getirebilmeli
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Ekim Öncesinde Örneklerin Hazırlanması:

Dekontaminasyon-Homojenizasyon İşlemi

• NaOH-N-Asetil-L-Sistein Yöntemi:
– NaOH-trisodyum sitrat karışımı otoklavlanmalı
– N-Asetil-L-Sistein kullanımdan hemen önce

eklenmeli
– Fosfat tamponunun (pH:6.8) doğru pH’da ve steril

olduğundan emin olunmalı
– Bütün solüsyonların hazırlanmasında distile su

kullanılmalı
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Klinik Örneklerin işlenmesi:
dekontaminasyon-homojenizasyon-konsantrasyon

1. Dekontaminasyon: NaOH
2. Homojenizasyon: NALC
3. Nötralizasyon: Fosfat tamponu
4. Konsantrasyon: Santrifüj işlemi
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Ekim Öncesinde Örneklerin Hazırlanması:

Dekontaminasyon-Homojenizasyon İşlemi

• Rutin tanı laboratuvarında kabul edilebilir
kontaminasyon oranı: %2-5

• Kontamine olan kültür örneklerine ne
yapılabilir?
– Aynı yöntemle ikinci dekontaminasyon işlemi
– Okzalik asit (%5) yöntemiyle ikinci dekontaminasyon

işlemi
– Yeni örnek istenmesi
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“Laboratuvarımıza tüberküloz
tanısı amacıyla çok fazla balgam

örneği geliyor. Altı aydır hiçbir
kültürümüz kontamine olmadı.”

Yorum:

a)Bu laboratuvarda dekontaminasyon-
homojenizasyon işlemi çok iyi
uygulanmaktadır.
b)Bu laboratuvarda uygulanan
dekontaminasyon-homojenizasyon işleminde
bir problem vardır.
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Mikroskopik İnceleme

• En basit, hızlı ve ucuz yöntem
• Örnekte en az 5000 basil/ml bulunmalı
• Boyama yöntemleri:

– Ziehl-Neelsen
– Kinyoun
– Fluorokrom boyama (Auramin-rhodamin)
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Mikroskopik İnceleme

• Gelişmemiş ülkelerde tüberküloz tanısında
tek yöntem

• Yüksek özgüllük
• Düşük duyarlılık
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Direkt Yayma Hazırlama

• Balgam örneği homojen
değilse:
Pürülan kısımdan

• Çok kalın veya çok
ince olmayacak

• Homojen dağılmış
yayma

• Uzun süreli, dairesel
hareketle karıştırarak
hazırlanmalı
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Kurutma ve Tespit (Fiksasyon)

• Kurutma: Havada kurutulmaı; güneş ışığına
maruz kalmamalı

• Tespit:
– Alevden geçirme
– Elektrikli lam ısıtıcısında 65-75°C’de en az 2

saat

– Isıyla tespit işleminden sonra basiller canlı
kalabiliyor. Dikkat edilmeli!

• Kurutma: Havada kurutulmaı; güneş ışığına
maruz kalmamalı

• Tespit:
– Alevden geçirme
– Elektrikli lam ısıtıcısında 65-75°C’de en az 2

saat

– Isıyla tespit işleminden sonra basiller canlı
kalabiliyor. Dikkat edilmeli!



Ehrlich-Ziehl-Neelsen Boyama Yöntemi

• Ehrlich: 1882’de aside dirençli boyanma
özelliğini keşfetti

• Franz Ziehl: 1882
• F. Neelsen: 1883’de modifikasyon
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Ehrlich-Ziehl-Neelsen Boyama Yöntemi

Az dekolorizasyon Doğru boyama Metilen mavisi ile
fazla boyanma



Ehrlich-Ziehl-Neelsen Boyama Yöntemi

• 300 alan incelenmeli
• Pozitif örneklerin ikinci bir kişi tarafından

onaylanması öneriliyor
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Sonuçların Bildirilmesi

1000X büyütmede ARB
sayısı

Rapor Rapor

0 ARB negatif ARB negatif
1-2/300 alan Sayı bildirilir; tekrar Sayı bilidirilir; tekrar
1-9/100 alan 1+ Sayı/100 alan
1-9/10 alan 2+ Sayı/10 alan1-9/10 alan 2+ Sayı/10 alan
1-9/ alan 3+ Sayı/alan
>9/alan 4+ >Sayı/alan

• CLSI 2008, M48-A

CDC önerisi



Fluorokrom Boyama

• 250x büyütme ile
inceleniyor.
(İncelenecek alan 1/16 az;
süre yaklaşık 1/10 kısa)

• Pahalı bir yöntem
• DSÖ: Ortalama %10 daha

duyarlı
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LED Mikroskobu

• DSÖ 2010: LED floresan mikroskobiyi
öneriyor.

• Duyarlılık %84, özgüllük %98 (kültüre göre)
• Duyarlılık EZN’den %6 fazla, özgüllük farklı

değil
• Duyarlılık konvansiyonel FM’den %5 fazla,

%1 daha özgül
• Floresan mikroskoptan daha daha ucuz
• EZN’ye göre kısa sürede inceleme
• UV ve karanlık oda gerektirmiyor
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LED Mikroskobu



Hangi boyama yöntemi kullanılmalı?

• Çok sayıda örnek çalışılan laboratuvarlarda:
Auramin-rodamin fluorokrom boyama yöntemi

• Diğer laboratuvarlarda: Ziehl-Neelsen veya
Kinyoun boyama yöntemleri
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Soru(n)…?

• Tüberküloz tanısında mikroskobik
inceleme duyarlılığı uygun
maliyetle nasıl arttırılabilir?
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Yayma Mikroskobisi

• Tüberküloz laboratuvar tanısının
vazgeçilmezi: Mikroskobik inceleme

• Floresan mikroskobisi, Ziehl-Neelsen
mikroskobisinden daha duyarlı (%10) ve
daha hızlı inceleme sağlıyor.
Ancak daha pahalı ve idamesi daha zor.
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LED Mikroskobu Kullanımı

• LED: Light-emitting diodes
• Ziehl-Neelsen mikroskobisinden daha

duyarlı
• Floresan mikroskobisinden daha

kullanışlı ve hesaplı
• DSÖ, floresan mikroskobu yerine LED

mikroskobunun kullanımını tavsiye
ediyor.
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LED Mikroskobu Kullanımı

• Daha ucuz
• Daha az güç tüketiyor (pille de çalışabilir)
• Ampulleri daha uzun ömürlü ve kırıldığında

toksik madde yaymıyor
• Aydınlık ortamda da çalışılabiliyor
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Aside dirençli boyama yöntemlerinin
duyarlılığını etkileyen faktörler:

• Hastalığın şiddeti
• Örnek türü
• Örnek toplanma şekli
• Örnekteki mikobakteri sayısı
• Örneğin incelenme şekli (direkt veya

konsantrasyon sonrası)
• Santrifüj şekli
• Boyama tekniği
• İnceleme kalitesi
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“Üç aydan beri laboratuvarımızda
normalin çok üzerinde “1+” yayma

sonucu çıkıyor”

Yorum:

a)Tüberküloz salgını olup olmadığı
araştırılmalı
b)Boyalar ve boyama yöntemi gözden
geçirilmeli
c)Mikroskobik incelemeyi yapan kişi
denetlenmeli
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Tüberkülozun Rutin
Laboratuvar Tanısı

• Mikroskopik inceleme
• Kültür yöntemleri

– Sıvı
– Katı

• Moleküler yöntemler ???
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Tüberküloz ve Moleküler Yöntemler

• Tüberküloz tanısı
• Mikobakterilerin tür düzeyinde

tanımlanması
• M. tuberculosis’e karşı ilaç direncinin

saptanması
• M. tuberculosis suşlarının

genotiplendirilmesi
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Soru(n)…?

• Tüberküloz tanısında moleküler
yöntemlerin yeri nedir?
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Kanıt…

•• Bilimsel literatürün taranması ve
incelenmesi



Kanıt…



Yayın tarama kriterleri:

• Pulmoner tüberküloz tanısı için NAAT kullanılmış
olması;

• Altın standart kültür yöntemiyle karşılaştırma
yapılmış olması;

• Duyarlılık ve özgüllük değerlerinin verilmiş olması;
• En az 50 örnekle çalışılmış olması.

Ling DI, Flores LL, Riley DW, Pai M. Commercial nucleic acid amplification tests for
diagnosis of pulmonary tuberculosis in respiratory specimens: Meta-analysis and meta-
regression. PLoS One 2008; 3(2): e1536

Yayın tarama kriterleri:

• Pulmoner tüberküloz tanısı için NAAT kullanılmış
olması;

• Altın standart kültür yöntemiyle karşılaştırma
yapılmış olması;

• Duyarlılık ve özgüllük değerlerinin verilmiş olması;
• En az 50 örnekle çalışılmış olması.



• İlk tarama sonucu bulunan çalışma sayısı: 2948

• Kriterlere uygun olup incelemeye alınan çalışma sayısı:
125

• Ortalama örnek sayısı: 715 (57-7539)
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SONUÇLAR:

• Duyarlılık ve özgüllük sonuçları çok değişken.

• Duyarlılık: %85
• Özgüllük: %96

• Klinik olarak anlamlı bir tanısal doğruluk derecesi yok.
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YORUM:

• Bu duyarlılık seviyelerindeki bir test grubuna rutin
uygulamada tek başına güvenilemez.

• Bu test grubu, ancak altın standart yöntemi destekleyen
bir yöntem olarak kullanılabilir.
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Teknik olarak umut veren yeni test yok mu?

• Xpert MTB/RIF Testi
• LAMP (Loop Mediated Isothermal

Amplification Test)
• Mikroçip çalışmaları
• Düzenleyici RNA’ların (sRNA) keşfi
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Xpert MTB/RIF Testi

• Ortak bir çalışmanın ürünü:
– FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics)
– Cepheid (A.B.D.)
– University of Medicine and Dentistry of New Jersey

• İki saat içerisinde M. tuberculosis varlığının ve
rifampin direncinin saptanması

• Üç primer ve beş prob kullanılarak uygulanan “hemi-
nested real-time PCR”
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Xpert MTB/RIF Testi

2010 yılında yayınlanan ilk çalışmalarda tatmin edici
sonuçlar alınmış:

• Yayma-pozitif, kültür-pozitif örneklerde duyarlılık :%99

• Yayma-negatif, kültür pozitif örneklerde duyarlılık: %90
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Xpert MTB/RIF Testi
Meta-Analiz Çalışması

• Toplam 90 çalışma içinden 18’i seçilmiş.
• Toplam 10.224 örnek

– 2983 bakteriyolojik TB tanısı
– 6183 yayma ve kültür negatif

• TB tanısı için ortalama duyarlılık: %90.4
• TB tanısı için ortalama özgüllük: %98.4
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Xpert MTB/RIF Testi
Meta-Analiz Çalışması

• Rifampisin direnci için ortalama duyarlılık: %94.1
• Rifampisin direnci için ortalama özgüllük: %97.0

• Akciğer-dışı örneklerde ortalama duyarlılık: %80.4
• Akciğer-dışı örneklerde ortalama özgüllük: %86.1
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Xpert MTB/RIF Testi
Meta-Analiz Çalışması

YORUM:

• Xpert MTB/RIF testi klinik örneklerden tüberküloz
tanısı ve rifampisin direncinin saptanmasında hızlı ve
güvenilir bir yöntemdir.

• Ancak rifampisin direncine neden olan mutasyonların
%5’inin, bu test ile bakılan bölgenin dışında
görülebileceği unutulmamalıdır.
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DSÖ’nün Xpert MTB/RIF Testi
Değerlendirmesi-2011

• Ortalama saptama zamanları:
– Katı kültür: >30 gün
– Sıvı kültür: 17 gün
– Mikroskopi: 1 gün
– Xpert MTB/RIF: <1 gün

• Ortalama saptama zamanları:
– Katı kültür: >30 gün
– Sıvı kültür: 17 gün
– Mikroskopi: 1 gün
– Xpert MTB/RIF: <1 gün



DSÖ’nün Xpert MTB/RIF Testi
Değerlendirmesi-2011

Tavsiyeler:

• Ancak, Xpert MTB/RIF testinin kullanımı,
geleneksel mikroskobi, kültür ve ilaç duyarlılık
testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaz.
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İlaç Duyarlılık Testi (İDT):
Ne zaman yapılmalı?

• İlk duyarlılık testi:

Her hasta için, kültürde izole edilen ilk
M.tuberculosis izolatına duyarlılık testi

• Duyarlılık testi tekrarı:

Üç aylık tedavi sonrasında,
– kültür pozitifliği devam eden, veya
– klinik yanıtsızlığı olan her hastada testin

tekrarı
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Kritik Konsantrasyon

• İlaçla karşılaşmamış “wild type”
M. tuberculosis suşlarının %95’ini inhibe
eden en düşük ilaç konsantrasyonu.

• İlaç tedavisine yanıt vermeyen (dirençli)
M. tuberculosis suşlarını inhibe etmez.
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Direnç

• Anti-tüberküloz ilacın kritik
konsantrasyonunda, %1’den fazla üreme.

(agar proporsiyon ve radyometrik yöntem)

• %1’den fazla üreme gözlendiğinde, klinik
yarar yok veya kısa sürede kaybolacak.
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Birinci seçenek tüberküloz ilaçları:

• İzoniazid
• Rifampin
• Etambutol
• Pirazinamid
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İkinci seçenek tüberküloz ilaçları:

• Kapreomisin
• Ethionamid
• Kanamisin
• Kinolonlar
• p-aminosalisilik asit
• Rifabutin
• Streptomisin
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Direnç Tanımları

• İlaca dirençli olgu: En az bir tüberküloz ilacına
dirençli basille hastalanmış olgu

• Çok ilaca dirençli tüberküloz (ÇİD-TB)
(Multiple drug resistance=MDR-TB):
Hem izoniazid hem de rifampine dirençli olgu
(başka ilaca direnç de eklenebilir)

• Yaygın ilaç dirençli tüberküloz (YİD-TB)
(Extensive drug resistance=XDR-TB):
İzoniazid-rifampin direncine ek olarak bir
kinolon ve bir enjeksiyonla kullanılan ilaca
(amikasin, kapreomisin, kanamisin) dirençli
olgu
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İlaç Duyarlılık Testleri

• Fenotipik Yöntemler: Kültür yöntemleri

• Genotipik Yöntemler: Moleküler yöntemler
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Antimikobakteriyel Duyarlılık Testleri

• Fenotipik Yöntemler:
– Katı besiyerleri

• Löwenstein-Jensen besiyeri
• Middlebrook agar

– Hızlı tanı sistemleri (sıvı besiyerleri)
• Bactec 460
• MGIT
• Mycolor-TK

• Genotipik Yöntemler:
– Mutasyon saptama yöntemleri

• Ters hibridizasyon (Strip testleri)
• Real-time PCR
• DNA dizi analizi
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Löwenstein Jensen Besiyeri

• Ucuz
• Hazırlanması kolay

– Taze yumurta kullanılmalı
– Pişirme sıcaklığına dikkat edilmeli

• Uzun ömürlü
• Standardizasyon sağlanmalı
• CLSI, duyarlılık testi için önermiyor !
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Middlebrook Besiyeri

• LJ’den daha pahalı
• Hazırlanması daha zor
• Mikrokoloni incelenmesi için

uygun
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• Hazırlanması daha zor
• Mikrokoloni incelenmesi için

uygun



MGIT Sistemi

• Modifiye Middlebrook 7H9 besiyeri
• Mikobakteriyel üreme ile tüplerdeki oksijenin

tüketilmesi;
• serbest kalan indikatörün floresan açığa

çıkarması;
• floresan miktarının cihaz tarafından

ölçülmesi.
• Hızlı tanı
• Enjektör ve radyoaktif madde kullanımı yok
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Direkt duyarlılık testi

• Yayma pozitif hastalara yapılmalı
• Hızlı; bakteri popülasyonunu daha iyi

yansıtır; daha ucuz
• İnokulum miktarını iyi kalibre edememe,

dekontaminasyon işlemine rağmen normal
solunumu yolu florasının üremesi

• Toplam başarısızlık oranı %10-15 veya
daha yüksek olabilir.

• Yayma pozitif hastalara yapılmalı
• Hızlı; bakteri popülasyonunu daha iyi
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DÜZENSİZ ve EKSİK TEDAVİ NELERE YOL
AÇAR ?

HASTA BİRAZ DA OLSA İLAÇ KULLANDIĞI
İÇİN, ÖLMEZ !

FAKAT ;

İLAÇLARA DİRENÇ GELİŞİR.

DİRENÇLİ BASİLİ YAYMAYA DEVAM EDER.

“ Tam tedavi etmeyeceksen hiç etme ! ”
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Çok İlaca Dirençli Tüberküloz

DuyarlıDuyarlı--TBTB DirençliDirençli--TBTB
Tedavi başarısı % 95 % 56-80

Tedavi süresi 6 - 8 ay 24 ay

İlaç maliyeti 100 $ 10 000 $

İlaç toksisitesi az çok
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Hergün
Bunları
İçeceksin

Tamam, çok iyi..



!!!!

Ooooo..
Ama..

!!!!

Ooooo..
Ama..



Bak bunları da
Vereceğiz.

Şehremini Dispanseri
25.02.2004

Bak bunları da
Vereceğiz.



Bir İç Anadolu Kentinden, 25 yaş erkek hasta.

2 kez, herbiri 9 ay tedavi almış.

Toplam yuttuğu ilaç: 20 gün. Evdeki ilaçları görülüyor.





Doğrudan Gözetimli İlaç Tedavisi
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Doğrudan Gözetimli İlaç Tedavisi



Tüberkülozun Rutin Laboratuvar Tanısı

• Mikroskopik inceleme
• Kültür yöntemleri

– Sıvı
– Katı

• Duyarlılık testi
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