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Tüberküloz İlaç Direnci

 İlaca dirençli TB
 Çok ilaca dirençli TB (ÇİD-TB)
 Yaygın ilaç dirençli TB (YİD-TB)
 “extremely drug resistant” (“XXDR-TB”)

veya “totally drug resistant” TDR-TB ???
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 Türkiye’de ÇİD oranı yeni olgularda
%3.1, tedavi edilmiş olgularda %17.7,
tüm TB olgularında %5.1

 Türkiye’de 4 Göğüs Hastalıkları
Hastanesi’nde 2004-2010 yılları arasında
22-26 YİD-TB olgusu
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Sağlık Bakanlığı VSD Bşk raporu, 2009
Aktoğu Özkan S. Toraks 13. Yıllık Kongresi, 2010



İlaç Duyarlılık Testi (İDT)
Hedefleri

 Yeni olgularda ilaca duyarlılığın doğrulanması
 Tedaviye yeterli yanıt alınmaması durumunda

ilaç direncinin gösterilmesi ve farklı ilaçlarla
ileri tedavinin planlanması

 Temaslı olgulara uygun tedavinin başlanması
 Toplumda; birincil ve kazanılmış direnç

prevalansının ortaya çıkarılması

 Yeni olgularda ilaca duyarlılığın doğrulanması
 Tedaviye yeterli yanıt alınmaması durumunda

ilaç direncinin gösterilmesi ve farklı ilaçlarla
ileri tedavinin planlanması

 Temaslı olgulara uygun tedavinin başlanması
 Toplumda; birincil ve kazanılmış direnç

prevalansının ortaya çıkarılması

CLSI M24-A (2003)



İlaç Direncinin Belirlenmesi

 Agar Proporsiyon Yöntemi (Altın Standart)
 Ticari sistemler (Kısa enkübasyon süreli)
Agar proporsiyona eşdeğer sonuçlar için

üreticinin önerileri doğrultusunda sisteme
özgü ilaç konsantrasyonları ve spesifik
prosedürler kullanılmaktadır.

 PZA Duyarlılık Testi
 MİK testleri ???

 Agar Proporsiyon Yöntemi (Altın Standart)
 Ticari sistemler (Kısa enkübasyon süreli)
Agar proporsiyona eşdeğer sonuçlar için

üreticinin önerileri doğrultusunda sisteme
özgü ilaç konsantrasyonları ve spesifik
prosedürler kullanılmaktadır.

 PZA Duyarlılık Testi
 MİK testleri ???



Proporsiyon Yöntemi

 Agarda (ABD) [CLSI (NCCLS) M24-A]
 Yumurta bazlı (L-J) by.de (DSÖ)
 Sıvı bazlı otomatize sistemler
Agar proporsiyona (21-28 gün) göre çok

daha hızlı sonuçlar (5-7 gün)

 Agarda (ABD) [CLSI (NCCLS) M24-A]
 Yumurta bazlı (L-J) by.de (DSÖ)
 Sıvı bazlı otomatize sistemler
Agar proporsiyona (21-28 gün) göre çok

daha hızlı sonuçlar (5-7 gün)



Agar Proporsiyon Yöntemi

 Middlebrook 7H10 agar ortamında
proporsiyon



Kısa Enkübasyonlu Ticari
Sistemler

 BACTEC 460 (ABD)
 BACTEC 960 (MGIT) (ABD)
 VersaTrek (ABD)
 ESP Culture System II (ABD)
 MB Redox (Almanya)
 MB/BACT (Fransa)
 Mycolor TK (Türkiye)

Sıvı
bazlı,
FDA
onaylı
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 ESP Culture System II (ABD)
 MB Redox (Almanya)
 MB/BACT (Fransa)
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Sıvı
bazlı,
FDA
onaylı

Sıvı
bazlı

Katı ve
Sıvı bazlı



Birincil anti-TB İlaçlar

 Birinci seçenek ilaçlar
INH, RIF, EMB, SM ve PZA
 Hızlı enkübasyonlu yöntem; tüm ilk izolatlara

uygulanır
 PZA duyarlılık testi-valide edilmiş, FDA onaylı

sistemler ile önerilmektedir.
*Agar proporsiyon testi; PZA aktivitesi düşük

asidite gerektirmesi nedeniyle zor.
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İDT Uygulamaları

 RIF dirençli veya diğer ilaçlardan en az ikisine
direnç saptananlarda ikinci seçenek ilaçlar:

 Protionamid/etionamid,
 kanamisin/amikasin,
 kapreomisin,
 ofloksasin,
 PAS,
 moksifloksasin

 RIF dirençli veya diğer ilaçlardan en az ikisine
direnç saptananlarda ikinci seçenek ilaçlar:

 Protionamid/etionamid,
 kanamisin/amikasin,
 kapreomisin,
 ofloksasin,
 PAS,
 moksifloksasin

Ulusal TB tanı laboratuvarları yönetmeliği 2012
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İDT Uygulamaları
 Tüm hastaların ilk üreyen kültüründe duyarlılık testi çalışılmalı
 Örnek alımından sonra 15-30 gün içerisinde çoğu köken için

duyarlılık sonucu raporlanabilmelidir
 Üç aylık tedaviye rağmen kültür pozitif ise 1. ve 2. seçenek İDT

birlikte yapılır.

 ÇİD/YİD-TB temas veya
Yüksek ÇİD/YİD oranı bulunan
bölgelerde yaşama
 Tedavinin 3. ayında
devam eden veya
 Yeni olgu dışında yayma
pozitifliği

 Tüm hastaların ilk üreyen kültüründe duyarlılık testi çalışılmalı
 Örnek alımından sonra 15-30 gün içerisinde çoğu köken için

duyarlılık sonucu raporlanabilmelidir
 Üç aylık tedaviye rağmen kültür pozitif ise 1. ve 2. seçenek İDT

birlikte yapılır.

 ÇİD/YİD-TB temas veya
Yüksek ÇİD/YİD oranı bulunan
bölgelerde yaşama
 Tedavinin 3. ayında
devam eden veya
 Yeni olgu dışında yayma
pozitifliği

Moleküler testler

CLSI M24-A2 (2011)
Ulusal TB tanı laboratuvarları yönetmeliği 2012



Nükleik Asit Testleri

 Moleküler teknikler TB tanı ve kontrolunu
hızlandırabilirler

GeneXpert MTB/RIF (2 sa)
Inno-LiPA Rif TB (1-2 gün)
GenoType MTBDRplus (1-2 gün)
GenoType MTBDRsl (1-2 gün)
Direkt DNA dizi analizi (4 gün)

 Moleküler teknikler TB tanı ve kontrolunu
hızlandırabilirler

GeneXpert MTB/RIF (2 sa)
Inno-LiPA Rif TB (1-2 gün)
GenoType MTBDRplus (1-2 gün)
GenoType MTBDRsl (1-2 gün)
Direkt DNA dizi analizi (4 gün)

Boehme et al. N Engl J Med 2010; 363:1005
Barnard et al. Am J Respir Crit Care Med 2008; 177:787
Choi et al. Chest 2010; 137:393.
Tortoli  Marcelli. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2007;26:51-5.
Van Ingen et al. J Clin Microbiol 2010; 48: 2749-2753



WHO 2009 TB Rehberi:

DSÖ 2009 TB Rehberi



 Yayma pozitif örneklerde ve kültürde
duyarlılık ve özgüllükleri yüksek (>%95)

 Yayma negatif ve ekstrapulmoner
örneklerde duyarlılıkları daha düşük
(~%60-70)

 Mutlaka fenotipik testler ile konfirme
edilmelidir

 Yayma pozitif örneklerde ve kültürde
duyarlılık ve özgüllükleri yüksek (>%95)

 Yayma negatif ve ekstrapulmoner
örneklerde duyarlılıkları daha düşük
(~%60-70)

 Mutlaka fenotipik testler ile konfirme
edilmelidir



İGHH Hasta Örneklerinin
GenoType MTBDR plus Paternleri

1      2    3     4   5

Rifampisin direnci

Konjugat kontrol
Amplifikasyon kontrol
MTB kompleks kontrol
rpoB

katG

inhA

Rifampisin direnci

İzoniyazid direnci

Marker

Konjugat kontrol
Amplifikasyon kontrol
MTB kompleks kontrol
rpoB

katG

inhA

1: Mutasyon yok (RIF ve INH duyarlı), 2: rpoB ve katG’de mutasyon (MDR),
3: rpoB ve katG’de mutasyon (MDR), 4: rpoB, katG ve inhA’da mutasyon (MDR)

5: rpoB, katG ve inhA’da mutasyon (MDR)



Analitik Süreç Öncesi
Uygulamalar

 Olguya göre 1. ve 2. seçenek İDT seçimi
 PZA duyarlılık testi uygulanacak olguların

seçimi
 İDT saptanmasında yöntem seçimi, yöntemin

validasyonu
 Kültür ve tür tanımlaması
-Çapraz kontaminasyonun önlenmesi, MTBK-

TDM ayrımı

 Olguya göre 1. ve 2. seçenek İDT seçimi
 PZA duyarlılık testi uygulanacak olguların

seçimi
 İDT saptanmasında yöntem seçimi, yöntemin

validasyonu
 Kültür ve tür tanımlaması
-Çapraz kontaminasyonun önlenmesi, MTBK-

TDM ayrımı



PZA Duyarlılık Testi

 İGHH Uygulaması
İlk kökende İDT sonucu bir veya daha fazla

ilaca dirençli ise PZA duyarlılık testi
yapılmaktadır.

Bu olgular potansiyel ÇİD riski taşımakta ve
tedaviye PZA eklenmesi durumunda direnç
durumunun bilinmesi gerekmektedir.

 Tüm ilk kökenlerde çalışılmalı mı ???

 İGHH Uygulaması
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ilaca dirençli ise PZA duyarlılık testi
yapılmaktadır.

Bu olgular potansiyel ÇİD riski taşımakta ve
tedaviye PZA eklenmesi durumunda direnç
durumunun bilinmesi gerekmektedir.

 Tüm ilk kökenlerde çalışılmalı mı ???



Analitik Süreç
İDT Etkileyen Faktörler

 Teknik hatalar
İDT prosedürünün yanlış uygulanması,

standardizasyon sorunları
 Yanlış örneğin işlemlenmesi, örnekler

arasında çapraz kontaminasyon
 Kalite kontrol eksiklikleri
 Kullanılan hazır sisteme bağlı sorunlar
Sistemin kontrolü, bakım ve kalibrasyonu

 Teknik hatalar
İDT prosedürünün yanlış uygulanması,

standardizasyon sorunları
 Yanlış örneğin işlemlenmesi, örnekler

arasında çapraz kontaminasyon
 Kalite kontrol eksiklikleri
 Kullanılan hazır sisteme bağlı sorunlar
Sistemin kontrolü, bakım ve kalibrasyonu



İDT Etkileyen Faktörler

 Kültürün saflığı
 İnokulumun homojenitesi ve miktarı
-farklı inokulasyon yöntemleri (miktar,

partikül)
 Farklı yöntem ve kültür ortamları
 Yanlış direnç +            Kontaminasyon
 Dirençli kökenlerin rutin olarak saf

kültür kontrolu yapılmalıdır.

 Kültürün saflığı
 İnokulumun homojenitesi ve miktarı
-farklı inokulasyon yöntemleri (miktar,

partikül)
 Farklı yöntem ve kültür ortamları
 Yanlış direnç +            Kontaminasyon
 Dirençli kökenlerin rutin olarak saf

kültür kontrolu yapılmalıdır.



İkinci Seçenek İDT Sorunları
 Teknik olarak zor
 İlaç tozları sık olarak in vitro unstabil
 Direnci tanımlayan kritik ilaç

konsantrasyonları sık olarak ilaçların MİK
ve/veya ulaşılabilir serum düzeylerine yakın;
bu nedenle sonuçlar tutarsız

 Çapraz direnç tam anlaşılamamış
 Metodoloji standart değil
 Klinik yanıt ile korelasyon yetersiz
 Teknik yeterliliğe sahip laboratuvar az

 Teknik olarak zor
 İlaç tozları sık olarak in vitro unstabil
 Direnci tanımlayan kritik ilaç

konsantrasyonları sık olarak ilaçların MİK
ve/veya ulaşılabilir serum düzeylerine yakın;
bu nedenle sonuçlar tutarsız

 Çapraz direnç tam anlaşılamamış
 Metodoloji standart değil
 Klinik yanıt ile korelasyon yetersiz
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http://www.aphl.org/conferences/proceedings/Documents/2008TBconference/005-Metchock.pdf



WHO/HTM/TB/2008.392



CLSI M24- A2 (2011)



 Aminoglikozidler, polipeptitler ve
kinolonların duyarlılık testleri güvenilir
ve yinelenebilir

YİD-TB tanısı için tüm ÇİD’lerde
uygulanmalıdır.

 Aminoglikozidler, polipeptitler ve
kinolonların duyarlılık testleri güvenilir
ve yinelenebilir

YİD-TB tanısı için tüm ÇİD’lerde
uygulanmalıdır.

WHO/HTM/TB/2008.392



İDT Uygulamalarında Sorunlar
 Çoğu test algoritmasının örnek veya

izolatların gönderilmesi ile yürütülmesi
gerekmekte

 Dirençli saptanan kökenlerin doğrulamasının
yapılması, gerekirse referans laboratuvara
gönderilmesi

 Uyumsuz sonuçlar-lab içi ve lab.lar arası farklı
yöntemler, v.b.

 İş gücü ve eğitim sorunları

 Çoğu test algoritmasının örnek veya
izolatların gönderilmesi ile yürütülmesi
gerekmekte

 Dirençli saptanan kökenlerin doğrulamasının
yapılması, gerekirse referans laboratuvara
gönderilmesi

 Uyumsuz sonuçlar-lab içi ve lab.lar arası farklı
yöntemler, v.b.

 İş gücü ve eğitim sorunları



UTTLA* Uygulama Prosedürleri
Raporlama Zamanları

 Yayma-pozitif ÇİD örneklerde hızlı tanı
ve RİF direnci için moleküler testler
(opsiyonel) en geç 3 gün,

 İDT en geç 30 gün içinde
raporlanmalıdır.

 Yayma-pozitif ÇİD örneklerde hızlı tanı
ve RİF direnci için moleküler testler
(opsiyonel) en geç 3 gün,

 İDT en geç 30 gün içinde
raporlanmalıdır.

Ulusal TB tanı laboratuvarları yönetmeliği 2012



 Sorun
Hızlı 1. seçenek ilaç sonuçları 
Ancak direnç saptanırsa 2. seçenek ilaç

sonuçları için en az ek 21 gün
Bu nedenle, laboratuvarlar ilaca dirençli

olduğu bilinen veya kuşkulanılan
kökenleri hızlı bir şekilde test etme veya
referans laboratuvara gönderme
prosedürlerini planlamalıdır

 Sorun
Hızlı 1. seçenek ilaç sonuçları 
Ancak direnç saptanırsa 2. seçenek ilaç

sonuçları için en az ek 21 gün
Bu nedenle, laboratuvarlar ilaca dirençli

olduğu bilinen veya kuşkulanılan
kökenleri hızlı bir şekilde test etme veya
referans laboratuvara gönderme
prosedürlerini planlamalıdır



İDT Sonuçlarının Raporlanması
ve Yorumlanması

 Önce kısa enkübasyonlu hızlı ticari
sistemler ile duyarlılık testi uygulanır.
Eğer sonuç kuşkulu, dirençli veya
sorunlu ise test yinelenir ve/veya agar
proporsiyon ile doğrulanır. Bu durumda
ilk sonuçlar ön sonuçlar olarak
raporlanır ve doğrulama testinin
başlatıldığı bildirilir.

 Önce kısa enkübasyonlu hızlı ticari
sistemler ile duyarlılık testi uygulanır.
Eğer sonuç kuşkulu, dirençli veya
sorunlu ise test yinelenir ve/veya agar
proporsiyon ile doğrulanır. Bu durumda
ilk sonuçlar ön sonuçlar olarak
raporlanır ve doğrulama testinin
başlatıldığı bildirilir.



Olgu Senaryoları
 Yüksek düzey INH direnci
Yorum: Uygun tedavi rejimi ve dozu konusunda TB

uzmanına danışılmalıdır.
 Düşük düzey INH+EMB direnci
Yorum: Düşük düzey INH direnci; uygun tedavi rejimi

ve dozu konusunda TB uzmanına danışılmalıdır.
 INH dirençli
Yorum: Düşük düzey INH direnci; uygun tedavi rejimi

ve dozu konusunda TB uzmanına danışılmalıdır.

 Yüksek düzey INH direnci
Yorum: Uygun tedavi rejimi ve dozu konusunda TB

uzmanına danışılmalıdır.
 Düşük düzey INH+EMB direnci
Yorum: Düşük düzey INH direnci; uygun tedavi rejimi

ve dozu konusunda TB uzmanına danışılmalıdır.
 INH dirençli
Yorum: Düşük düzey INH direnci; uygun tedavi rejimi

ve dozu konusunda TB uzmanına danışılmalıdır.

*CDC 1993-1997 İDT sonuçları analizi



DSÖ’nün çok merkezli KK çalışmalarında
-Yinelenebilirlik ve etkinlik düşük
-Büyük veya çok büyük hatalar ++
-Yalnız EMB direnci !!! Nadir, Yanlış pozitif ???
Önerilen: EMB monodirenci rapor edilmemelidir

ve dirençli sonuçlar yüksek konsantrasyonla
yinelenmelidir. Ayrıca ortamın kontamine olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

- EMB monodirenci sadece AP ile doğrulandıktan
sonra rapor edilmelidir.

DSÖ’nün çok merkezli KK çalışmalarında
-Yinelenebilirlik ve etkinlik düşük
-Büyük veya çok büyük hatalar ++
-Yalnız EMB direnci !!! Nadir, Yanlış pozitif ???
Önerilen: EMB monodirenci rapor edilmemelidir

ve dirençli sonuçlar yüksek konsantrasyonla
yinelenmelidir. Ayrıca ortamın kontamine olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

- EMB monodirenci sadece AP ile doğrulandıktan
sonra rapor edilmelidir.

Laszlo et al. 1997, 2002 (WHO/IUATLD)
Madison et al. 2002
Johansen et al., 2004



 Yüksek düzey INH direnci ve/veya PZA
direnci

 Yüksek düzey INH direnci + 1. seçenek
ilaç intoleransı/temaslıların profilaksisi

 ÇİD-TB
 1. seçenek ilaçlardan herhangi ikisi veya

RIF direnci +/- düşük düzey INH direnci

İkinci Seçenek İDT Endikasyonları

 Yüksek düzey INH direnci ve/veya PZA
direnci

 Yüksek düzey INH direnci + 1. seçenek
ilaç intoleransı/temaslıların profilaksisi

 ÇİD-TB
 1. seçenek ilaçlardan herhangi ikisi veya

RIF direnci +/- düşük düzey INH direnci

*CDC 1993-1997 İDT sonuçları analizi



Çapraz Direnç

 Amikasin, kanamisin, kapreomisin
rrs A1401G mutasyonu

 Kanamisin, kapreomisin, viyomisin
rrs C1402T mutasyonu

 Amikasin, kanamisin, kapreomisin, viyomisin
rrs G1484T mutasyonu

 Amikasin direnci           kanamisin,
kapreomisin direnci

 Amikasin, kanamisin, kapreomisin
rrs A1401G mutasyonu

 Kanamisin, kapreomisin, viyomisin
rrs C1402T mutasyonu

 Amikasin, kanamisin, kapreomisin, viyomisin
rrs G1484T mutasyonu

 Amikasin direnci           kanamisin,
kapreomisin direnci



 moksifloksasin = gatifloksasin > levofloksasin >
ofloksasin=siprofloksasin

 gyrA geninde mutasyonlar          hızlı direnç
 Siprofloksasin kullanılması önerilmez.
 Ofloksasin               Siprofloksasin
 Moksifloksasin                Gatifloksasin
 Ofloksasin siprofloksasine direnç

levofloksasinin moksifloksasin ve
gatifloksasinle klinik yarar

 Etionamid             protionamid
 Tioasetazon ile kısmen çapraz direnç
 inhA mutasyonu olduğunda INH ile aralarında çapraz

direnç

 moksifloksasin = gatifloksasin > levofloksasin >
ofloksasin=siprofloksasin

 gyrA geninde mutasyonlar          hızlı direnç
 Siprofloksasin kullanılması önerilmez.
 Ofloksasin               Siprofloksasin
 Moksifloksasin                Gatifloksasin
 Ofloksasin siprofloksasine direnç

levofloksasinin moksifloksasin ve
gatifloksasinle klinik yarar

 Etionamid             protionamid
 Tioasetazon ile kısmen çapraz direnç
 inhA mutasyonu olduğunda INH ile aralarında çapraz

direnç



Özet
 Öncelikle 1. seçenek ilaçlar için kısa enkübasyonlu valide edilmiş

sıvı bazlı otomatize sistemler kullanılmalı
 PZA dışında 1. seçenek İDT için agar proporsiyon referans ve

aynı zamanda doğrulama yöntemi
 2. seçenek İDT ??? Kritik konsantrasyon değerleri ??? MİK

değerlendirme ve yorum ???
 2. seçenek ilaçlar arasında kinolonlar ve aminoglikozidler için

agar proporsiyon, BACTEC 460 ve 960 sistemleri ile
karşılaştırmalı çalışmalar bulunmakta ve daha güvenilir sonuçlar
alınmaktadır

 Diğer 2. seçenek ilaçlar için otomatize sistemlerde validasyon
çalışmaları devam etmektedir ve şu anda sonuçlar güvenilir
olarak kabul edilmemektedir

 Moleküler ilaç direnç testleri hızlı, kullanışlı ve klinik olarak
yararlı ancak mutlaka fenotipik testler ile konfirme edilmelidir

 Öncelikle 1. seçenek ilaçlar için kısa enkübasyonlu valide edilmiş
sıvı bazlı otomatize sistemler kullanılmalı

 PZA dışında 1. seçenek İDT için agar proporsiyon referans ve
aynı zamanda doğrulama yöntemi

 2. seçenek İDT ??? Kritik konsantrasyon değerleri ??? MİK
değerlendirme ve yorum ???

 2. seçenek ilaçlar arasında kinolonlar ve aminoglikozidler için
agar proporsiyon, BACTEC 460 ve 960 sistemleri ile
karşılaştırmalı çalışmalar bulunmakta ve daha güvenilir sonuçlar
alınmaktadır

 Diğer 2. seçenek ilaçlar için otomatize sistemlerde validasyon
çalışmaları devam etmektedir ve şu anda sonuçlar güvenilir
olarak kabul edilmemektedir

 Moleküler ilaç direnç testleri hızlı, kullanışlı ve klinik olarak
yararlı ancak mutlaka fenotipik testler ile konfirme edilmelidir



 İlaç direncinin saptanması durumunda
uygulanacak prosedürler, tüm kurumlar için
standardize edilmeli,

 Laboratuvar içi internal kalite kontrol
prosedürleri uygulanmalı,

 Laboratuvarlar arası ulusal ve uluslararası
eksternal kalite kontrol çalışmaları
uygulanmalı,

 Gerekirse referans laboratuvarlara
örnek/izolat transferi için planlama
yapılmalıdır.

 İlaç direncinin saptanması durumunda
uygulanacak prosedürler, tüm kurumlar için
standardize edilmeli,

 Laboratuvar içi internal kalite kontrol
prosedürleri uygulanmalı,

 Laboratuvarlar arası ulusal ve uluslararası
eksternal kalite kontrol çalışmaları
uygulanmalı,

 Gerekirse referans laboratuvarlara
örnek/izolat transferi için planlama
yapılmalıdır.



 Teşekkür ederim….


