
Tüberküloz (TB) laboratuvar tan›s›nda kullan›lan yöntem-
ler esas itibariyle bakteriyolojik tekniklere dayan›r. Labo-
ratuvar, dolay›s›yla bakteriyoloji Ulusal Kontrol Progra-
m›n›n en önemli anahtar eleman› olup, en önemli ifllevi ak-
ci¤er tüberkülozu hastalar›n›n;
• mikroskopi
• kültür yöntemleri ile tan› ve 
• ilaç duyarl›l›k testleri (ve tür tayini) ile tedavinin gerek-
ti¤inde yönlendirilmesi/yönetilmesidir. 

Tüberküloz hastal›¤›n›n kesin tan›s›nda alt›n standart
Mycobacterium tuberculosis’in kültürde üretilmesidir.
Do¤ru tan›, klinik örne¤in uygun flekilde al›nmas›, nakle-
dilmesi ve ifllenmesi ile mümkündür. Tüberküloz gibi etke-
ni besiyerinde geç ve güç üretilen, tedavi edilmedi¤i takdir-
de ölümcül olabilen ve tüm toplumu enfekte edebilen bir
hastal›kta bunun önemi daha büyüktür. TB (Tüberküloz)
bakteriyolojisi Ulusal kontrol program›n›n temel tafllar›ndan
biri ve DGTS’un (Do¤rudan Gözetimli Tedavi Stratejisi) en
önemli ana unsurudur. Kontrol program› kapsam›ndaki tü-
berküloz laboratuvarlar›n birincil amac›

1. Enfeksiyöz akci¤er tüberküloz olgular›n›n saptanmas›: 
2. Tedavinin izlenmesi, kür’ün dökümante edilmesi
3. Epidemiyolojik trendin izlenmesi

TB Laboratuvarlar›n›n akci¤er d›fl› TB olgular›n›n teflhisine
katk›da bulunmak ikincil amaçt›r.   Tüberküloz tan›s›nda
ideal test h›zl›, ekonomik, yüksek duyarl›l›k ve yüksek öz-
güllü¤e sahip olmal›d›r. Ancak bugün elimizde bu kriterle-
rin tamam›n› tek bafl›na karfl›layan bir test yoktur. Testle-
rin birbirlerine üstünlükleri ve eksiklikleri bulunmaktad›r.

‹nsanlarda hastal›k etkeni olarak en s›k  M.  tuberculosis
izole edilmektedir. M. tuberculosis ço¤u zaman akci¤erler-
de hastal›k oluflturur ve hava yolu ile bulafl›r. Halk sa¤l›¤›
aç›s›ndan önemli olan türü akci¤er tüberkülozu olup has-
talar öksürme aks›rma ve hatta konuflma s›ras›nda çevre-
ye yaym›fl olduklar› damlac›klar yoluyla tehlike oluflturur-
lar. Oldukça az miktarda (yaklafl›k 10 adet) canl› basilin
solunum solu ile al›nm›fl olmas› infeksiyon için yeterlidir.
Aktif akci¤er tüberkülozlu bir hasta e¤er tedavi alt›nda de-
¤ilse y›lda 10-15 kifliyi infekte eder. 

Akci¤er Tüberkülozu
a. Balgam:
Balgam, bronfllar›n ve trakean›n ürünüdür. Organik parti-
küller ve hücresel art›klar›ndan oluflur. Bo¤az floras›ndaki
nonspesifik bakterileri içerdi¤inden kontamine materyal-
dir. Basil saptama olas›l›¤› en fazla olan örnek, sabah aç
kar›na ç›kart›lan balgamd›r. Basil görme flans›n› art›rmak
için, hastadan üç ayr› günde, sabah yataktan kalkarken
balgam al›nmas› en uygunudur. Üç gün gelemeyen hasta-
lar için, hastan›n klini¤e baflvurdu¤u gün mutlaka bir ör-
nek al›nmas›, ertesi sabah kalk›nca bir örnek almas›n›n is-
tenmesi, sonra bu örne¤i laboratuvara getirdi¤inde üçüncü
bir örnek al›nmas› uygun olabilir. En uygun balgam mik-
tar› 2-5 ml’dir. Tüberküloz basili, balgam›n cerahatl› k›s-
m›nda bulunur. Tükürükte basil görmek pek olas› de¤ildir;
tükrük ise örnek reddedilmeli, tekrar örnek istenmelidir.
Yayma yap›laca¤› zaman, balgam›n özellikle sar›-gri ya da
yeflil renkli koyu k›s›mlar› kullan›lmal›d›r. Miktar ve kali-
te aç›s›ndan tekrar balgam sa¤lamak olanaks›z oldu¤u du-
rumlarda örnek iflleme al›nmal› ancak sonuç negatif bulun-
du¤unda bu durum (‘yetersiz balgam/uygun olmayan ör-
nek’ fleklinde) raporda belirtilmelidir. 

Balgam al›nacak yer
Akci¤er tüberkülozlu hasta öksürdü¤ü zaman infeksiyon
tehlikesi çok yüksektir. Çünkü M tuberculosis’in bulaflma-
s› esas itibariyle 1-5?m boyutlar›ndaki infeksiyöz partikül-
lerin ve bakterilerin solunum yolu ile al›narak alveollere
kadar ulaflmas› sonucu olur. 

‹deal olan; kurumda, hastalar›n balgam örneklerini topla-
malar› için biyogüvenlik aç›s›ndan özel olarak tasarlanm›fl,
özel havaland›rma (negatif bas›nçl›) sistemi bulunan, ul-
traviyole ›fl›mal› kabin ya da odalar›n bulunmas›d›r. Böyle
özel alanlar›n olmad›¤› yerlerde hastalar balgam örnekle-
rini, özellikle klinik ve laboratuvar d›fl›nda, aç›k havada,
tenha bir yerde ve mümkünse bol güneflli bir ortamda ç›-
karmal›d›r. Klinik içindeki oda veya tuvalet gibi yerlerde
hastadan balgam ç›karmas›n› istemek sak›ncal›d›r. E¤er
hasta kendi evinde balgam ç›karacak ise bu ifllemi; günefl
almayan veya yeterince havaland›r›lamayan odalar, tuva-
let ve banyo gibi yerlerde de¤il, yine bol günefl alan bir bal-
konda ya da varsa bahçede yapmal›d›r.
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Balgam al›nmas› :
Prensip olarak her yetiflkin mutlaka balgam ç›karabilir ol-
mas›na ra¤men, balgam örne¤inin al›nmas›nda ço¤u za-
man zorluklarla karfl›lafl›labilir. Çocuklar ve uyumsuz has-
talar için geçerli olan bu durum bazen yetiflkinler için de
söz konusu olabilir. Böyle olgularda ekspektorasyonu art›-
r›c› yöntemlere baflvurulur;

1) Hastaya bol s›v› almas› önerilir. Çünkü en iyi ekspekto-
ran sudur.

2) Kültür fizik yöntemi önerilir. Hastan›n 15-20 kez elle-
rini bafl›n›n üstünde birlefltirip derin nefes almas›, elle-
rini yanlara indirip derin nefes vermesi ve sonunda kuv-
vetlice öksürerek balgam ç›kartmas› istenir.

b. Uyar›lm›fl balgam (‹ndüklenmifl  akci¤er salg›s›): Tüm
yap›lanlara ra¤men balgam ç›kartamayan hastalardan in-
düksiyon ile materyal al›n›r. Hastaya 10 ml %3-10’luk tuz-
lu su nebülizör ile verilir. Hastan›n 10-30 dakika nebülizö-
rü inhale etmesi akci¤erlerini hem öksürme hem de sulu ve-
ya incelmifl salg› üretmeye teflvik edecek kadar irrite eder.
Materyalin bu yap›sal özelli¤i tükürü¤e benzedi¤i, dolay›-
s›yla yan›lmaya sebep olabilece¤i için materyalin indüklen-
mifl balgam örne¤i oldu¤unun belirtilmesi önem tafl›r.

c. Açl›k Mide Suyu(AMS): Balgam al›namad›¤› durumlar-
da özellikle çocuklardan steril su veya distile su kullan›la-
rak AMS al›nabilir. Hasta sabah yataktan kalkmadan aç
kar›na mide sondas› yutturulur. Uyand›ktan sonra fazla
zaman geçerse, mide peristaltizmi artar ve gece boyunca
yutulup midede toplanan balgam ba¤›rsaklara geçer. 15-
20 ml steril fizyolojik serum verildikten sonra geriye al›n›r
ve s›v› içinde yüzen balgam parçalar› toplanarak, steril,
tek kullan›ml›k, burgulu kapakl› tüplere aktar›l›r. Al›nan
örnek en az 1 ml olmal› ve hemen iflleme al›nmal›d›r. 2-3
saat içersinde incelemeye al›namayacak örnekler mutlaka
nötralize etmek amac›yla içersinde yaklafl›k 100mg sod-
yum karbonat bulunan tüplere konmal›d›r. 

d. Bronkoskopik  Lavaj :
Balgam ç›karamayan hastalardan gerekli durumlarda in-
vazif materyel toplama teknikleri kullan›labilir. Bronkos-
kopik  lavaj örne¤i bronkoskopi  s›ras›nda al›nabilir. Ör-
nekler hemen laboratuvara gönderilmeli ve en k›sa zaman-
da iflleme al›nmal›d›r. Al›nan materyal 1ml bile olsa  ka-
bul edilmelidir. 10 ml’nin üzerinde ve visköz ise birkaç tü-
pe paylaflt›r›lmal›, sulu ise santrifüj edilmelidir.  
Balgam kaplar›n›n tafl›nmas›: Kural olarak potansiyel risk
tafl›yan patolojik materyalin tafl›ma kab›; k›r›lmaz, s›zd›r-
maz, darbelere ve suya dayan›kl› malzemeden yap›lm›fl ol-
mal›d›r. Balgam kab›n›n burgu kapakl› olmas› tafl›ma s›ra-
s›nda dökülmemesi için çok önemlidir. Balgam baflka bir
kurumda ifllenecek ise nakledecek kifli özel kaplar ile tafl›-
yabilir veya kargo ile gönderilebilir. Bu durumda balgam

kab› kapa¤› s›k›ca kapat›ld›kta sonra k›r›lmas›n› önlemek
amac›yla uygun tafl›y›c› yuvalar› olan köpük içersine yer-
lefltirilir. Bu kutu ayr›ca bir d›fl sert karton oluklu mukav-
va veya plastik kutu içerinse yerlefltirilir ve koli band› ile
yap›flt›r›l›r. Daha sonra üzerinde gerekli uyar› iflaretleri
(alt üst yön gösteren etiket, biyo-medikal amblemi vb) ya-
p›flt›r›larak kargo flirketine veya özel tafl›ma personeline
teslim edilmelidir. Materyaller ile ilgili hasta listesi ve di-
¤er her türlü bilgi d›fl kap içersine konmal›d›r. Bu tür özel
balgam tafl›ma kaplar› ile kültür tafl›ma sitemleri art›k ül-
kemizde temin edilebilmektedir.

Akci¤er D›fl› Tüberküloz:

a. ‹drar:
‹drar›n içeri¤i mikobakterilerin canl›l›¤›n›, miktar› ise
saptanmalar›n› etkiler. Bu nedenle 40 ml’den az miktarda-
ki örnekler ile bekletilmifl veya 24 saatlik biriktirilmifl id-
rar kabul edilmez. ‹drar laboratuvar›n bulundu¤u merkez-
lerde ayn› gün bekletilmeden al›nmal›d›r. Özellikle sabah
idrar› tercih edilmeli, afl›r› kontaminasyon olmas›n› engel-
lemek için d›fl genital bölge iyice y›kanmal› ve temizlenme-
lidir. ‹drar 3000 x g de 15 dakika santrifüj edildikten son-
ra üst k›s›m at›lmal› ve çökelti hemen iflleme al›nmal›d›r.
Üç gün üst üste idrar al›nmas› duyarl›l›¤› artt›r›r. 

b. Di¤er materyaller:
M tuberculosis hemen hemen tüm doku veya organlarda
hastal›k oluflturabilir. Bu nedenle gerekli durumlarda ak-
ci¤er d›fl› olgular›n tan›s›nda tutulan organa göre de¤iflik
materyaller al›nabilir. Tüm örnekler steril tek kullan›ml›k
kaplara al›nmal›d›r. ‹çersine hiçbir zaman alkol, formol ve
benzeri fiksatif veya koruyucu kimyasal madde konmama-
l›d›r. Ancak baz› gerekli durumlarda (doku ve deri gibi ku-
ru veya s›v› miktar› az biyopsi örneklerinde) 1/1 oran›nda
steril  serum fizyolojik ya da varsa s›v› mikobakteri besiye-
ri  konabilir.

1. Aseptik olarak al›nan s›v›lar:
Vücut s›v›lar› (BOS, plevra, perikart, sinoviyal, asit s›v›s›,
pü, ve kemik ili¤i) cerrahi prosedürler veya aseptik aspi-
rasyon teknikleri kullan›larak steril kaplara al›nmal›d›r.
Kemik ili¤i ve kan gibi p›ht›laflan s›v›lar 0.2mg/ml heparin
içeren tüplere al›nmal›d›r. Örnekler en k›sa sürede labora-
tuvara ulaflt›r›lmal› ve iflleme al›nmal›d›r.
2. Aseptik olarak al›nan dokular:
Aseptik olarak al›nm›fl dokular, içersinde fiksatif ve koru-
yucu kimyasal içermeyen steril kaplara al›nmal› ve en k›sa
sürede laboratuvara ulaflmas› sa¤lanmal›d›r. Bunun müm-
kün olmad›¤› durumlarda ise kurumalar›n› önlemek için
steril serum fizyolojik içinde +4 ile +10?C de saklanma-
l›d›r. Bu tür örneklerin özellikle so¤uk zincir koflullar›nda
laboratuvara ulaflt›r›lmas› önerilmektedir.
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3. D›flk›:
Özellikle AIDS’li hastalarda M avium-intracellulare
kompleksinin izolasyonu için gerekli olabilir. D›flk› 50 ml’-
lik steril polipropilen kapakl› santrifüj tüpüne 3-5gr kadar
al›narak 2 saat içinde laboratuvara ulaflt›r›lmal›d›r. 1/1
steril serum fizyolojik ile kar›flt›r›l›p vortekslenmeli, tül-
bent bezi veya gazl› bezden süzdükten sonra hemen iflleme
al›nmal›d›r. 

Bakteriyolojik tan›da kullan›lan yöntemler
M. tuberculosis’in en temel özelli¤inden biri yavafl üreme-
si, özel boyama yöntemleri uyguland›¤›nda (EZN boyama
yöntemi gibi) aside dirençli (ARB) olmas› (yani arilmetan
boyalarla bir kez boyand›ktan sonra alkol, hatta asit ve al-
kol ile dekolorize edilemezler), hücre duvar›nda bol mik-
tarda lipid içeren makro molekülerin yer almas›d›r. ARB
özellikte olmas› hücre duvar›ndaki mikolik asit peptidogli-
kan ve arabinomannan’›n oluflturdu¤u bileflik ba¤l› tabaka
ile iliflkilidir. Anilin boyas› bu tabaka ile ba¤ oluflturarak
asit ve alkolün etkisine karfl›n yerinde kal›r. Asit fenikli
(karbol) fuksin boyas› ile boyand›ktan sonra alkol ve hatta
asit-alkol ile yap›lan renk giderme iflleminde ald›klar› bo-
yay› b›rakmazlar. Zaten bu nedenle aside dirençli bakteri
(Asido-Rezistan Bakteri ARB) olarak adland›r›lmaktad›r-
lar. Üreme zamanlar› genel olarak di¤er bir çok bakterile-
re oranla oldukça yavaflt›r. Örnekler temiz steril kaplara
al›nmal› içersine mikobakteriler için öldürücü kimyasal
ajan, dezenfektan ve koruyucu fiksatif konmamal›d›r. Tüm
örnekler en k›sa zamanda ve e¤er mümkünse so¤uk zincir
ile laboratuvara ulaflt›r›lmal› ve hemen iflleme al›nmal›-
d›r.Balgam›n oda s›cakl›¤›nda gölge ve serin bir yerde 2-3
gün bekletilmesi, kültür ve mikroskobik aç›dan tan›ya her-
hangi bir zarar› olmaz. So¤ukta (No-frost olmayan buzdo-
lab›nda +4 0C/+10 0C derecede)  ve kapa¤› s›k›ca kapat›l-
m›fl durumda ise 2 hafta kadar saklanabilir.

Ço¤u zaman klinik örneklerden direkt mikroskopi yan›nda,
teksif-kültür de yap›ld›¤› ve tüm ifllemlerin ayn› kap içersin-
de yap›lmas› önemli avantajlar sa¤lad›¤› için toplama kap-
lar› bu amaçlara yönelik olarak 50 ml’lik burgu kapakl›,
konik tabanl› yaklafl›k 12cm uzunlu¤unda, 3cm geniflli¤in-
de, tercihen polipropilen (ticari falcon, grainer veya muadi-
li gibi) olmal›d›r. fieffaf olmas› kap içindeki örne¤in kalite-
sini göstermesi aç›s›ndan avantaj sa¤lar. Ancak günefl ›fl›¤›
ve UV lamba ›fl›mas›ndan korumak gereklidir. Hasta ad›,
protokol numaras› ve tarih örnek kaplar›n›n üzerine yaz›l-
mal›d›r (hasta bilgilerinin sadece kapa¤a yaz›lmas› sak›n-
cal›d›r). Mikroskopik yayma incelemesi tan›sal de¤eri ol-
dukça yüksek uygulamas› kolay, ucuz ve s›k kullan›lan bir
yöntemdir. En önemli dezavantaj› duyarl›l›¤›n›n teknik fak-
törlere ba¤l› olarak de¤ifliklik (%22-%80) göstermesidir
(Tablo.1). Do¤rudan mikroskopik bak›da basilin görülebil-
mesi için 1 ml örnekte 5.000 den fazla basil bulunmas›

pozitif bulma olas›l›¤›n› %50 nin üzerine tafl›r. Ancak en-
feksiyöz akci¤er TB vakalar›n› yakalamada duyarl›l›¤›
%90-%95 civar›na olmas› yüksek TB yükü olan ülkeler için
tan›da ilk seçenek olarak önerilmektedir. Boyanm›fl yayma
preparatlar›n mikroskopla incelenmesi, aside dirençli bak-
teri (ARB) aranmas›nda ilk aflamad›r. Yaymada ARB sap-
tanmas›, klinik örnekte mikobakteri varl›¤›n› gösteren ilk
bakteriyolojik kan›tt›r. Bunun kültür ile do¤rulanmas› tü-
berküloz teflhisinde alt›n standartt›r. Kültür mikroskopiden
daha duyarl› olup tür ve tip tayinine olanak sa¤lar. Ancak
en önemli dezavantaj› inkübasyon süresinin uzun olmas›d›r.
Klinik örne¤in do¤rudan yaymas› veya ifllenip santrifüje
edilmesinden elde edilen çökeltinin lama yay›lmas› ile elde
edilen preparatlar EZN ve Kinyoun gibi özel boyama yön-
temlerinden biri ile boyan›rlar. Boyanan preparatlar ›fl›k
mikroskobunda 8x-10x okülerler ve 100x immersiyon ob-
jektifinde incelenir. Karfl› boya olarak metilen mavisi kulla-
n›ld›¤›nda aside dirençli basiller mavi zeminde pembe-k›r-
m›z› ince çubuklar halinde görülmektedir. E¤er preparat
florokrom boyalarla (Auramin-rhodamine) boyan›rlarsa
floresan mikroskopta 250x veya 450x büyütmede daha ko-
lay ve h›zl› olarak taranabilmektedir. 

Tablo. 1. ARB Mikroskopisinin duyarl›l›¤› teknik fak-
törlere ba¤l› olarak de¤iflebilir.
• Balgam›n kalitesi: sabah balgam› duyarl›l›¤›

%10-100 artt›rmaktad›r.
• Örnek say›s› (iki sabah balgam› veya biri sabah

balgam› olmak üzere 3 balgam örne¤i yeterlidir) 
• Yayman›n, boyan›n ve mikroskobun kalitesi
• Taranan alan (en az 100 mikroskobik alan 4-6

dakika taranmal›d›r)  

M. tuberculosis ve M. bovis kültürü için selektif ve selektif
olmayan s›v› ve kat› besiyerleri vard›r. Kat› besiyerlerinden
yayg›n kullan›lan ve en iyi bilinenlerinden yumurta içerikli
olan› Löwenstein-Jensen (LJ) ve Ogawa,  agar bazl› olan›
ise Middlebrook besiyeridir.  M. bovis için en iyi besiyerle-
ri Stonebrink ve Gliserinsiz LJ olarak bildirilmektedir. M.
Tuberculosis için, sikloheksimid, linkomisin, nalidiksik asit,
penisilin, amfoterisin-B gibi antibiyotiklerin kat›lmas› ile
seçici baz› besiyerleri de tan›mlanm›flt›r. Özellikle LJ besi-
yeri M. tuberculosis’in tipik koloni oluflturmas› nedeniyle
ilk izolasyon çal›flmalar›nda daha fazla tercih edilmektedir.
Duyarl›l›¤› artmak için her zaman bir kat› (Lowenstein-
Jensen LJ, Ogawa, Middlebrooke 7H10, Middlebrooke
7H1, vb) bir s›v› besiyeri (Bactec460, MGIT-Mycobacteri-
a Growth Indicator Tube, Bact/Alert, vb) birlikte kullan›l-
mal› h›z› artt›rmak amac›yla s›v› kültürler hiçbir zaman tek
bafl›na kullan›lmamal›d›r. Klasik kültür yöntemlerinin en
önemli dezavantaj› tan›mlamalar için geçen sürenin uzun
olmas›d›r. Mikobakterinin üretilmesi, biyokimyasal testler-
le tür düzeyinde tan›nmas› ve antibiyogram ile birlikte
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sonuçlanmas› için gereken süre 8 haftay› geçebilmektedir.
‹ndikatörlü s›v› kültür sistemleri klinik örneklerden miko-
bakteri saptanmas› ve tür ayr›m› için gereken süreyi önem-
li oranda k›saltm›flt›r. Son y›llarda kullan›ma giren, Miko-
bakteri Üreme ‹ndikatörlü Tüp (Mycobacteria Growth Indi-
cator Tube/MGIT) s›v› kültür besiyerleri ve sistemleri kul-
lan›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak geleneksel kültür yöntemle-
rine göre maliyetlerinin yüksek olmas› geliflmekte olan ül-
kelerde yayg›n kullan›m›n› engellemektedir. MGIT yönte-
minde Middlebrook 7H9 besiyeri ve tüpün alt k›sm›na sili-
kona emdirilmifl oksijene duyarl› kompleksden oluflan ve
floresan verebilme özelli¤inde bir madde indikatör olarak
eklenmifltir. Besiyerine ekilen örnekte mikobakteri varsa
oksijenli bilefli¤i kullan›r ve ortaya ç›kan kimyasal madde
ultraviyole ›fl›kta (UV) parlak renk verir. Besiyerine zengin-
lefltirici suplement (OADC; oleik asit, bovin albümin, dex-
troz ve katalaz) ve BACTEC’de de oldu¤u gibi PANTA (po-
limiksin B, amfoterisin B, nalidiksik asit, trimetoprim ve
azlosilin) antibiyotik  kar›fl›m› ilave edilir. 

Bunlar›n d›fl›nda TK Kültür Sistemi (Salubris, ‹stanbul)
Septi-Chek AFB (BD Biosciences), MB Redox (Biotest Di-
agnostics Corp., NJ., ABD), Myco-ESP (Extra Sensing
Power) II (Trec Diagnostics, Inc., Ohio ABD) ve MB/Bac
T ALERT (Biomerieux) gibi sistemler rutin kültür amac›y-
la kullan›lmaktad›r. Tablo 2’de genel olarak tüberküloz

laboratuvarlar›nda tan› amac›yla kullan›lan temel bakteri-
yolojik yöntemlerin birbirlerine üstünlük ve zay›f yönleri
özetlenmifl bulunmaktad›r. Son y›llarda tan›da bir çok
farkl› moleküler tan› özellikle ticari otomatize Real-time
yöntemleri kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Ancak bunlar›n hiç
biri rutin tan›da yeterince standardize edilememifltir. Ya-
p›lan çal›flmalarda genel olarak özgüllü¤ü yeterince yük-
sek ancak özellikle mikroskopisi negatif vakalarda duyar-
l›l›¤› düflüktür. Moleküler testlerin tan› amac›yla referans
merkezler d›fl›nda ve nas›l de¤erlendirilmesi gerekti¤i bi-
linmedi¤i durumlarda kullan›lmas› uygun de¤ildir. Ancak
bu yöntemler kültürde üreyen mikobakterilerin moleküler
tan›mlanmas›nda moleküler epidemiyoloji, direnç ve mole-
küler do¤rulama amac›yla baflar›yla kullan›lmaktad›r.

Yanl›fl tedavi rejimi veya uygunsuz ilaç kullan›m› gibi de¤iflik
faktörlere ba¤l› hatalar,  Mycobacterium tuberculosis’in an-
titüberküloz ilaçlara karfl› direnç oluflumlar›na neden olmak-
tad›r. ‹zoniazid ve Rifampisine birlikte direnç saptanmas›,
Çok ilaca dirençli TB (Ç‹D-TB) olarak adland›r›lmaktad›r.
Son zamanlarda Genifllemifl Ç‹D-TB‘Extensively drug-resis-
tant-TB’ (XDR TB) ad› verilen ve Ç‹D yan›nda en az bir en-
jektable ilaç ve bir florokinolona birlikte direnç olarak tan›m-
lanm›fl bulunmaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü , Ç‹D-TB ve
özellikle XDR-TB’nin epidemiyolojik boyutlar›na ciddi endifle
ile yaklaflmakta,  tüm ülkeleri bu konuda önlem almalar›n›

Tablo. 2. Tüberküloz tan›s›nda kullan›lan laboratuvar teknikleri avantaj ve dezavantajlar›  
Avantajlar›
H›zl›
Yüksek özgüllük 
Tan›da yüksek do¤ruluk
Uygulamas›

• kolay, 
• donan›m ihtiyac› çok az 

Enfektif akci¤er TB vakalar›nda yeterli duyarl›l›¤a sahip 
Dezavantaj›
kültüre göre düflük duyarl›l›k
Avantaj›
Daha duyarl› 
Tip/tür tayini ve ilaç duyarl›l›k testlerine olanak tan›r
Dezavantaj›: 
• Daha fazla ekipman, sarf ve özel laboratuvar koflullar› gerekir
• Geç Sonuç al›n›r

• Lowenstein-Jensen(LJ) 3-6 hafta 
• Yeni teknikler: indikatörlü s›v› kültür sistemleri: nisbeten h›zl› (yaklafl›k 10 gün) 

Fakat  LJ e göre çok daha pahal›, teknik zorluklar› vard›r.
Özgüllükleri:
yüksek
Duyarl›l›klar›;
• ARB ve/veya kültür pozitif  
– Solunum yolu örneklerinde yüksek
– Di¤er örneklerde düflük

• ARB ve/veya kültür negatif
– Tüm örneklerde duyarl›l›k düflük

Kültür 

Moleküler tan› yöntemleri

Mikroskopi 
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sa¤lamak amac›yla progamatik yaklafl›mlar ve stratejiler ge-
lifltirmektedir. ‹laçlara direnç bakterinin ço¤almas› esnas›n-
da kendili¤inden geliflen do¤al genetik mutasyonlar sonucu
olmaktad›r. Bu mutasyonlar her bir ilaç için farkl› frekans-
larda olabilmektedir. ‹lac›n ortamdaki duyarl› sufllar› öldü-
rüp dirençli sufllar› seçmesi ve bunlar›n ortama hakim olma-
s› direnç sorununu ortaya ç›karmaktad›r. Laboratuarda in
vitro olarak direncin saptanmas›na yönelik ‘ilaç duyarl›l›k
testleri’ çal›fl›lmaktad›r. Bugün dünyada, Proporsiyon (ve
modifiye proporsiyon) yöntemleri, Mutlak konsantrasyon
yöntemi ve Oran yöntemi olmak üzere üç temel ilaç duyarl›-
l›k testi standardize edilmifl olup ülkemizde ço¤unlukla mo-
difiye proporiyon yöntemleri tercih edilmektedir. Bu testler
hastaya etkili ilaç seçmede yararl› oldu¤u kadar, ulusal tü-
berküloz program›nda, etkili tedavi rejimlerine karar vermek
amac› ile yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar için de önemlidir.  
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