TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA MOLEKÜLER YÖNTEMLER
Prof. Dr. Rıza DURMAZ
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
Klasik laboratuvar tanı yöntemlerinden mikroskopinin özgüllük ve
duyarlılığının düşük olması, kültür yöntemlerinin ise uzun zaman alması nedeniyle
moleküler yöntemler tüberküloz laboratuvarlarına çok hızlı bir şekilde girmiş ve
farklı uygulama alanları bulmuştur. Moleküler yöntemler klinik örneklerde
bulunabilecek etkenin kısa sürede gösterilmesi, tanımlanması, alt tipleme ve ilaç
direncinin saptanmasında kullanılmaktadır.
Mikobakterilerin tanısında moleküler yöntemlerin kullanılması
Tanıda kullanılan moleküler yöntemlerin başında polimeraz zincir reaksiyon
(PZR) gelmektedir. Geliştirilen ticari kitlerle örneklerin işlenmesi, amlifikasyon ve
sonuç gözleme standardize edilerek laboratuvarlar arası uyumsuzluklar giderilmeye
çalışılmıştır. PZR yönteminin ticari olarak üretilmiş şekli (COBAS AMPLICOR
PCR) solunum yolu örnekleri için önerilmekte ve genel olarak duyarlılık %66.7-85.2,
özgüllük %98.8-99.7 olarak bulunmakta; mikroskopi pozitif olan örneklerde
duyarlılık %92.6-96.1’e çıkmakta, negatif olanlarda ise %48-71.7’ye düşmektedir (13). Ayni kitin beyin omurilik sıvılarında uygulanması halinde duyarlılık %60 (4),
solunum yolu dışındaki diğer örneklerde %61-100 (2) olmaktadır. Laboratuvarımızda
“Cobas Amplicor PCR” sistemi kullanılarak incelenen 928 örnekte pozitiflik %12.5,
kültürle incelenen 1179 örnekte pozitiflik %8.7, mikroskopla incelenen 1932 örnekte
pozitiflik %4.6 olarak saptanmıştır (Tablo1). Mikroskopi ve/veya kültür pozitif
solunum yolu örnekleri için duyarlılık %%75.4, BOS ve idrar örneklerindeki
duyarlılık ise %50 olarak bulunmuştur.
Solunum yolu örneklerinde kullanılmak üzere üretilmiş diğer bir kit “GenProbe Amplified Mycobacterium Direct Test” (Gen-Probe)’tir. Bu testte, hedef
molekül olarak her hücrede yaklaşık 2000 kadar bulunabilen rRNA seçilerek,
duyarlılığı artırmak hedeflenmiştir. Kültür pozitif solunum yolu örneklerinde
yöntemin duyarlılığı %91-98.4 iken, özgüllük %98.5-98.9 olarak saptanmıştır (5,6).
Solunum yolu dışındaki örneklerde duyarlılık %20-100, özgüllük %95-96.4 olarak
belirlenmiştir (5).
Diğer bir moleküler yöntem olan zincir ayrıştırma amplifikasyon (strand
displacement amplification=SDA) ile solunum yolu örneklerinden tüberküloz
basillerinin araştırılmasında; kültür ve mikroskopi pozitif örneklerin tamamından
pozitif sonuç alınmış, testin özgüllüğü %85-94 arasında bulunmuştur (7). Yöntemin
bir versiyonu olan “BDProbeTec-SDA” ile kültür pozitif örneklerin %94.7’sinden
pozitif sonuç alınırken, özgüllük %99.8 olarak saptanmıştır (8).
Tüberkülozun tanısında alternatif bir DNA amplifikasyon yöntemi olan Ligaz
zincir reaksiyon (Ligase chain reaction=LCR) ticari kit halinde üretilmiştir. Bu
yöntemle yapılan çalışmalarda; klinik örneklere göre değişmekle birlikte duyarlılık
%84-97.5, özgüllük %95.8-100 olarak bulunmaktadır (9-11).
Tüberkülozun tanısında kullanılan konvansiyonel yöntemlerle moleküler tanı
yöntemlerinin bir karşılaştırılması Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo1. Çeşitli klinik örneklerde mikroskopi, kültür ve PZR sonuçları.
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ARB
(+)

ARB
(-)
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(+)
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PZR (+)

PZR
(-)
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Tablo 2. Tüberkülozun tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması.
Yöntem
Mikroskopi (ARB)
Kültür
Nükleik asit çoğaltma
yöntemleri
PZR
TMA
LCR
SDA

Duyarlılık
Orta
İyi

Özgüllük
Orta*
Mükemmel

Kültür/mikroskopi(+)
%92-96
%91-98
%84-97.5
95-100

%99-100
%98.5-99
%96-100
%85-94

Süre
Dakikalar
3-12 hafta
Saatler

* İdrar, açlık mide suyu veya dışkıda normal florada bulunan mikobakterilere bağlı hatalı pozitif sonuçlar alınabilmektedir.

Maliyet
Düşük
Orta
Yüksek

Tüberküloz laboratuvarlarında fazla sayıda değişik moleküler tanı yöntemleri
denenmiş olmakla birlikte, bu yöntemlerin hiç biri henüz mikroskopi ve kültür gibi
konvensiyonel yöntemlerin yerini alamamışlardır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır
(1,12): (1) Amplifikasyona dayalı yöntemlerin genel pozitiflik oranlarının ve
duyarlılığının kültürden anlamlı derecede yüksek olmayışı. Bu durum; balgam, idrar
ve BOS gibi örneklerde bulunan inhibitörlere veya uygun olmayan örnek alma ve
işleme koşullarının kullanılmasına bağlıdır. Homojenizasyon ve dekontaminasyon ile
örnekteki canlı basillerin %80’inin kaybolabileceği hesaplanmıştır (13). Ayrıca kültür
için kullanılan örnek miktarı, genelde, moleküler yöntemler için kullanılandan 4-20
kat daha fazladır. Tüberküloz basillerinin küme halinde bir arada bulunma özellileri
göz önüne alındığında, iyice homojenize edilmemiş örneklerde çalışılan hacim
azaldıkça duyarlılık da azalmaktadır. (2) Amplikon veya pozitif klinik örneklerin
birbirine karışmasına bağlı olarak hatalı pozitiflikler olabilmektedir. (3) Her klinik
örnek için kullanılabilecek, standardize edilmiş ticari kitin henüz bulunmayışı.
Mevcut ticari kitler genelde solunum yolu örnekleriyle çalışılmaya uygundur.
(4)Tedavi görmüş olan hastalarda, klinik örnekte ölü basil varlığında bile DNA
yöntemleriyle pozitif sonuç alınabileceğinden, tedavinin etkinliğini takip için kültür
gerekli olmaktadır. Bir çalışmada altı aylık tedaviden sonra örneklerin tamamında
kültür negatif olduğu halde, %25 örnekte SDA ve PZR yöntemleriyle pozitif sonuç
alınmıştır (14). Genelde teknik tam olmadan, gerekli internal ve eksternal kontroller
sağlanmadan, PZR yönteminin tüberkülozun rutin tanısında kullanılmaması
önerilmektedir (15).
DNA prob tekniği kullanılarak klinik örneklerden mikobakterilerin
saptanması, identifikasyonu, genotiplemesi ve antimikrobial ilaçlara direnç durumunu
belirlemek olasıdır. İdeal olarak hibridizasyonun kültürden daha duyarlı olması
beklenir. Ancak ticari olarak geliştirilmiş olan Gen-Probe sistemi, klinik örnekle
pozitif sonuç verebilmesi için yaklaşık 1-3 x 107 basil gereksinir (16).
Mikobakterilerin tanısı ve tiplendirmelerinde moleküler yöntemlerin
kullanılması
Lowenstein-Jensen veya Bactec 460 sıvı ortamlarından alınan örneklerde
tüberküloz basillerine özgü amplifikasyon (IS6110 gen bölgesine özgü primerler
kullanılarak) yapılarak, üreyen bakterinin M. tuberculosis kompleksi içinde olup
olmadığı anlaşılabilmektedir. Mikobakterilerde tür ayrımı yapabilmek için;
• 16s rRNA/DNA amplifikasyonunu takiben dizi analizi veya
hibridizasyon yapılarak veya
• “Heat shock protein 65” (hsp) geninin amplifikasyonu ve restriksiyon
endonükleazlar ile kesimi kullanılmaktadır.
16S rRNA/DNA gen bölgesinin tüm bakterilerde ortak olan korunmuş
bölgesinin olması ve bu korunmuş bölge içinde her bir mikroorganizma için özgül
olan bölgenin (signature /hyper variable bölge) bulunmasından yararlanılmaktadır.
Önce tüm bakterilerde ortak olan korunmuş bölgeye özgü primerlerle amplifikasyon
yapılmakta, sonra ya aşırı değişken bölgenin dizi analizi yapılarak veya türe özgü
problarla hibridizasyon yapılarak tür ayrımına gidilmektedir.
Hsp gen bölgesinin bir bölümü tüm mikobakterilerde ortak olan bölgeye özgü
primerler ile amplifiye edilmekte, amplifikasyon ürünü BstEII ve HaeIII restriksiyon
endonükleazlar ile kesilmekte, oluşan parçaların elektroforezdeki farklılıklarına göre
tür ayrımı yapılmaktadır.
Moleküler tipleme yöntemleriyle salgın esnasında izole edilen tüberküloz
basillerinin epidemiyolojik yönden birbiriyle olan ilişkilerini belirlemek, salgının
kaynağını bulmak ve laboratuvar kontaminasyonunu ortaya çıkarmak mümkün

olabilmektedir (17-20). Standart referans yöntem olan “IS6110 restriction fragment
length polymorphism (IS 6110-RFLP)” yöntemi kullanılarak, tüberküloz insidansının
yüksek olduğu ilimizde, 2000 yılında aktif tüberküloz hastalarından kültürü pozitif
olan 94 hastaya ait M. tuberculosis suşunun tiplemesi yapıldı. İncelenen izolatların
içerisinden 74 (%78.7) farklı RFLP profili saptandı. Dirençli ve duyarlı suşlar
arasındaki DNA profil farklılığı sırasıyla %85.7 ve %93.2; ortak profil bulundurma
oranları ise sırasıyla %25.7 ve %18.64 olarak saptandı.
Mikobakterilerde direncin saptanmasında moleküler yöntemlerin kullanılması
Moleküler yöntemlerin direnç takibinde kullanılmaları da tanıda olduğu gibi
tüberküloz basilleri üzerinde yoğunlaşmıştır. PZR teknolojisi ile mikobakterilerin
başta rifampin olmak üzere, izoniazid, streptomisin, etambutol, klaritromisin ve
florokinolonlara olan direnç durumları hakkında bilgi edinilebilmektedir (21,22).
Mikobakterilerde rifampin direnci, özellikle çoğul ilaç direncinin önemli bir
göstergesidir. Kısa sürede saptanması tedavi protokolünün belirlenmesi açısından
oldukça yararlıdır. Rifampin RNA polimeraz enziminin β alt ünitesine bağlanarak
transkripsiyon ve RNA’nın uzamasını engellemektedir. Mikobakterilerdeki rifampin
direnci, DNA’ya bağımlı RNA polimeraz enziminin β alt ünitesini kodlayan rpoB
genindeki mutasyonlarla ilişkilidir. Dirençli suşların %95’inde mutasyonlar rpoB
genindeki 81-baz çiftlik kor bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölgedeki mutasyonların
kısa sürede gösterilmesi amacıyla PZR-“single-strand conformation poymorphism”,
“heminested” PZR, PZR “heteroduplex analysis” , PZR-baz dizi analizi, PZR-“line
probe assay” gibi yöntemler geliştirilmiştir (22-25).
Ticari kit olarak geliştirilmiş olan “line probe assay kit” (Inno-LiPA Rif.TB)
ile mutasyonları içeren 255 bazlık bölgenin amplifikasyonu yapıldıktan sonra,
mutasyonlara özgü problarla hibridizasyon yapılarak rifampin direnci
araştırılmaktadır. Bu yöntem, fenotipik duyarlılık test sonuçlarıyla %90.2 oranında
uyumlu bulunmuştur (24).
“Real-time” PZR yöntemiyle, rifampin direnci yanında, yüksek seviyede
izoniazid direnci de araştırılabilmektedir. Tek tüp içerisinde yapılan real-time
PZR’da; rifampin ve izoniazid direncinde en fazla görülen mutasyonları (rifampin
için 526 ve 531 nolu kodonlarda, izoniazid için 315 nolu kodonda) içine alan
bölgelerin amplifikasyonunu sağlayacak primerler, floresans veren madde ile işareti
prob ve mutasyonlarla uyumlu işaretli problar kullanılmaktadır. Amplifikasyon,
hibridizasyon ve analiz işlemlerinin kapalı tek tüp içinde yapıldığı bu yöntem 30
dakikada tamamlanmakta, rifampin ve izoniazide dirençli olan suşların tamamı doğru
olarak saptanabilmektedir (23,26).
Rifampin direncinin saptanmasında kullanılan real-time PZR yönteminin diğer
bir uygulama şeklinde “molecular beacon” olarak adlandırılan yeni hibridizasyon
problarından yararlanılmaktadır (26). Yöntemin duyarlılığı %97, özgüllüğü %100
olarak bulunmuş ve mikroskopisi pozitif örneklere direkt olarak uygulanabileceği
gösterilmiştir (27).
İzoniazid direncinin moleküler yöntemlerle araştırılması oldukça kompleks bir
iştir. Araştırmalar en az dört (katG, inhA, ahpC ve kasA) gende değişikliklerin
olduğunu göstermiştir. Bunlardan katG genindeki mutasyonun dirençteki önemi açık
olarak gösterilmiştir. Bu gendeki yalnızca bazı mutasyonların (315 nolu kodon)
yüksek seviyede ilaç direncinden sorumlu olduğu, diğerlerinin ise dirençle ilişkili
olmadıkları belirtilmektedir (23).
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