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ÖZET
Bu çalışmada, kültür sonuçları altın standart kabul edilerek fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin sensitivite
ve spesifisitesi değerlendirildi. Kültür sonuçlarına göre değerlendirildiğinde, fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin spesifisitesi ve sensitivitesi %90, N-asetil-L-sistein NaOH metod ile yapılan işlemin spesifisitesi %90 ve sensitivitesi %85
olarak saptandı. Sonuç olarak fenol amonyum sülfat yöntemi yalnızca mikroskopik inceleme yapılan laboratuvarlarda kullanılabilecek güvenli bir yöntem olarak görünmektedir.
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SUMMARY
Evaluation of phenol ammonium sulfate sedimentation method for diagnosis of
pulmonary tuberculosis

Akgunes A, Coban AY, Tasdelen Fisgin N, Acuner IC, Durupinar B
Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine Ondokuz Mayis University Samsun, Turkey.

In the study, the results of culture have been accepted as a gold standard and the specificity and sensitivity of phenol ammonium sulfate sedimentation method has been evaluated. When it is evaluated according to the results of culture, it has
been found that the specificity and sensitivity of phenol ammonium sulfate sedimentation method is 90%, the specificity of
the process which is made through the N-acetyl-L-cysteine NaOH method is 90% and the sensitivity of it is 85%. In conclusion, the phenol ammonium sulfate method seems to be as a secure method that can only be used in the laboratories in
which microscopic studies are made.
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Tarihin en eski sorunlarından biri olan tüberküloz
(Tbc) bugün hala özellikle de gelişmekte olan
ülkelerde hayatı tehdit eden bir hastalık olarak
varlığını sürdürmektedir (1). Dünya Sağlık Örgütü ve Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları ile
Savaşım Birliği’nin verilerine göre 1994 yılında
dünyada 1.9 milyar kişinin Tbc ile infekte olduğu bildirilmiş ve 2005 yılında ise 4 milyon kişinin Tbc’den öleceği tahmin edilmektedir (2).
Tbc’nin tanısı, bakterinin izolasyonunu amaçlayan mikrobiyolojik incelemelere dayanmaktadır
(3). Ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte
olan ülkelerde pulmoner Tbc tanısı primer olarak Ziehl-Neelsen metoduyla mikroskopik bakıya ve kültürde üretmeye dayanır (4). Kültürde
basilin üretilmesi altın standart olarak kabul
edilmektedir. Ancak basilin katı besiyerlerinde
üretilmesi altı-sekiz haftayı bulmaktadır. Her ne
kadar BACTEC sistemi bu inkübasyon süresini
iki haftaya kadar indirdiyse de, bu sistemin maliyet ve radyoaktif atık gibi kendine özgü sorunları bulunmaktadır. Tüm bu detaylar karşısında
hastalığın tanısında ve takibinde balgam yayma
teknikleri ve aside dirençli boyama yöntemleri
maliyet ve uygulanabilirlikleri açısından halen
önemlerini korumaktadırlar (5).

no-beta-hydroxypropriophenone (NAP) testi ile
tiplendirildi.
Bölünmüş olan diğer balgam örneği, fenol amonyum sülfat sedimentasyon yöntemi için kullanıldı. Fenol amonyum sülfat reaktifi, 50 g fenol
kristalize ve 40 g amonyum sülfatın 950 mL distile suda çözülmesi ile hazırlandı (7). Balgam örneği ile hazırlanan reaktif eşit olarak karıştırıldı.
Karışım bir vorteks yardımı ile iyice homojenize
edildi ve bir gece oda ısısında bekletildi. Ertesi
sabah karışımın üst kısmındaki dilüe süpernatant
atıldıktan sonra geriye kalan sedimentten boyalı
bakı için preparat hazırlandı. Ayrıca fenol amonyum sülfatın sterilizan aktivitesini saptamak için
bütün sedimentlerden LJ besiyerine ekim yapılıp
sekiz haftalık inkübasyona alındı.
BULGULAR
Çalışmada elde edilen sonuçlar Tablo 1’de özetlendi. Çalışmaya alınan 50 materyalin 21
(%42)’i fenol amonyum sülfat sedimentasyon
yöntemi ile pozitif bulundu. Yirmi (%40) tanesi
NALC-NaOH yöntemi ile pozitif bulundu. İncelemeye alınan 50 adet materyalin 19 (%38) tanesi BACTEC 12B veya LJ besiyerinin en az bir tanesinde ya da her ikisinde üreme gösterdi. Fenol
amonyum sülfatın sterilizan aktivitesini saptamak için yapılan, LJ ekimlerinin sekiz haftalık
inkübasyonunda üreme saptanmadı.

Daha önceki çalışmalar, bize yayma tekniklerinin sensitivitesinin, balgam örneğinin lama yayılması ve boyanması işlemi ile yaymanın okunmasındaki hassasiyete bağlı olduğunu göstermiştir (4,6). Yeterli balgam olup olmaması, boyama tekniklerinin dikkatli uygulanması, iyi bir
mikroskop ile dikkatli bir inceleme yayma sonuçlarını direkt olarak etkilemektedir (7). Bu çalışmada, fenol amonyum sülfat sedimentasyon
yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır.

TARTIŞMA
Tbc kontrolünde, balgam materyalinden basilin
identifikasyonu önemli rol oynar. Bu identifikasyon genellikle boyanmış balgam materyalinin
mikroskopik incelemesiyle gerçekleştirilir. Boyama öncesinde balgam homojenizasyonunda
NALC-NaOH metodu halen birçok laboratuvar-

MATERYAL ve METOD
Hastanemiz Tbc laboratuvarına rutin olarak gönderilen 50 balgam örneği işleme alındı. Her bir
balgam örneği ortalama 3 mL olacak şekilde iki
eşit parçaya bölünüp falkon tüplerine aktarıldı.
Balgam örneklerinin bir tanesi NALC-NaOH ile
işleme alındı. Homojenizasyon ve dekontaminasyon işleminden sonra BACTEC 12B şişesine ve
Löwenstein-Jensen (LJ) besiyerine ekimi yapıldı.
Ziehl-Neelsen metoduyla direkt bakı için preparatları hazırlandı. Sekiz haftalık inkübasyon sırasında üreyen bakteriler p-nitro-alpha-acetyl-amiTüberküloz ve Toraks Dergisi 2005; 53(3): 265-267

Tablo 1. Farklı yöntemlerle Ziehl-Neelsen boyama sonuçları.
FAS metodu

NALC- NaOH metodu

Negatif

29/50

30/50

1+

1/50

9/50

2+

7/50

5/50

3+

6/50

2/50

4+

7/50

4/50

FAS: Fenol amonyum sülfat.
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da, güvenilir ve sensitif bir yöntem olarak kullanılmaktadır (8). Ancak düşük bütçeli laboratuvarlarda bu yöntem, ihtiyaç duyduğu donanım ve
sarf malzemeleri yüzünden tercih edilmemektedir. Bu laboratuvarlar düşük sensitiviteye sahip
direkt yayma tekniğini kullanmaktadırlar (9-11).

Sonuç olarak, fenol amonyum sülfat sedimentasyon yöntemi sahip olduğu yüksek spesifisite
ve sensitivitesinin yanında sterilizan aktivitesi
sonucunda atık sorununa da getirmiş olduğu çözümden dolayı ülkemiz perifer Tbc laboratuvarlarında boyalı mikroskobi için güvenle tercih
edilebilecek bir yöntemdir.

Çalışmamızda her bir yöntem farklı teknisyenler
tarafından değerlendirilmiştir. Fenol amonyum
sülfat yöntemiyle (21/50), NALC-NaOH yöntemi (20/50) arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05).
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