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ÖZET 

 

 

Bazı 2-Sübstitüebenzimidazol Türevi Bileşiklerin Antitüberküloz Aktivitelerinin 

Agar Proporsiyon Yöntemi ile Araştırılması 
 

 

Tüberküloz (TB), M. tuberculosis kompleks olarak tanımlanan bir grup 

mikobakteri tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. Antimikrobiyal 

ajanlara karşı hızlı direnç gelişimi, araştırmacıları yeni ve etkili antimikrobiyal 

ilaç geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Araştırmacılar 

özellikle, direnç gelişimini önlemenin, mevcut ilaçlardan farklı yapıdaki yeni 

moleküllerin geliştirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda fikir birliği 

içerisindedirler. Bu nedenle farklı yapı taşıyan çok sayıda bileşik üzerinde 

araştırmalar yapılmaktadır. Bu bileşikler arasında benzimidazol yapısı da yer 

almaktadır. Benzimidazol halka sistemini taşıyan bileşiklerin, antiülseratif, 

antihelmintik, antihistaminik, antiinflamatuar ve antioksidan gibi pek çok etkisi 

nedeniyle ilaç etken maddesi olarak tedavide kullanılması, aynı zamanda DNA 

bazlarının temel yapılarının izosteri olmaları nedeniyle canlı sistemlerdeki 

biyopolimerlerle daha kolay etkileşebilecekleri düşünülmektedir. Benzimidazol 

halka sistemi üzerinde yapılan çalışmalarda, antimikrobiyal aktivitede özellikle 1, 

2, 5 ve 6. konumlarına yapılan sübstitüsyonların önemi dikkat çekmektedir. Yine 

yapılan literatür çalışmaları sonucunda benzimidazol türevi bileşiklerin çeşitli 

biyolojik aktivitelerinin yanı sıra anti-TB aktiviteleri belirlenmiştir. Bu çalışmada, 

bazı 2-sübstitüe, 2,5-disübstitüe veya 2,5-6-trisübstitüebenzimidazol türevi 11 adet 

bileşiğin sentezi ve anti-TB aktivitelerinin araştırılarak yapı-aktivite ilişkilerinin 

ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, sentezlenen 2-sübstitüebenzimidazol türevi bazı bileşiklerin 

anti-TB aktivitesi M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) standart suşu üzerinde 

agar proporsiyon yöntemi ile araştırıldı. Çalışmada sentezlenen bileşiklerin anti-

TB aktiviteleri referans ilaç olarak kullanılan izoniazid ve etambutol ile 

karşılaştırıldı. Anti-TB aktivitesi araştırılan bileşikler konvansiyonel yöntem ile 

tek basamakta sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları, erime noktası tayini, 

IR spektrumu ve 1H NMR spektrum kontrolleri ile gerçekleştirildi. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre 5-Metil-2-(4-Klorofenetil)-1H-

benzimidazol, 5-Metil-2-(4-Klorobenzil)-1H-benzimidazol, 5,6-Dikloro-2-(4-

klorobenzil)-1H-benzimidazol ve 5,6-Dikloro-2-(4-klorofenetil)-1H-benzimidazol 

bileşiklerinin 10 µg/ml MİK değerine sahip oldukları; diğer bileşiklerin MİK 

değerlerinin ise 20-80 µg/ml arasında değiştiği belirlendi. 

Sonuç olarak özellikle klor taşıyan 2,5-disübstitüe ve 2,5,6-trisübstitüe 

benzimidazol türevlerinin 10 µg/ml MİK değeri ile en aktif bileşikler olduğu ve bu 

özelliklere sahip bileşiklerin yeni geliştirilecek anti-TB ilaçlara temel oluşturacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, M. tuberculosis, Benzimidazol türevleri,  

Antitüberküloz aktivite 
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ABSTRACT 

 

 

Investigation of Antituberculosis Activity of Some 2-Sübstitüebenzimidazol 

Derivative Compounds with Agar Proportion Method 

 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease that caused by a group of 

mycobacterium defined as M. tuberculosis complex. Rapid resistance development 

to antimicrobial agents had direct the researchers to intensive work on new and 

effective antimicrobial drug development. Researchers are in consensus in the 

prevention of resistance development that it is possible through the development of 

new molecules from the different structures of existing drugs. Therefore studies 

are performed on a large number of compounds that have different bearing 

structure. Benzimidazole structure is included in these compounds. The 

compounds bearing benzimidazole ring system are thought to be used in therapy 

as pharmaceutically active compounds due to antiulcerative, antihelmintic, 

antihistaminic, anti-inflammatory and antioxidant various activities and at the 

same time due to isosteres of the basic structure of DNA base because of more 

interact with biopolymers in living systems. In the studies that were done on the 

benzimidazole ring system, importance of the substitutions was made especially in 

1, 2, 5 and 6 positions are important in the antimicrobial activity. According to 

results of the studies, in addition to various biological activities of the 

benzimidazole derivatives compounds, anti-TB activities were determined. In this 

study, it was aimed to synthesis some 2-substitue, 2,5-disubstitue or 2,5-6-

trisubstituebenzimidazole derived of 11 compounds and to show the structure-

activity relation of their anti-TB activities. 

In this study, anti-TB activity of synthesized some 2-substituebenzimidazole 

derived of compounds was determined by the agar proportion method with M. 

tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) standard strain. Anti-TB activity of synthesized 

compounds was compared with isoniazid and ethambutol as reference drugs. 

These compounds were synthesized in a single step by conventional methods. The 

structure and melting point determination of these compounds were done with IR 

spectrum and 1H NMR spectrum. 

According to the results it was determined that 5-Methyl-2-(4-

Chlorophenethyl)-1H-benzimidazole, 5-Methyl-2-(4-Chlorobenzyl)-1H-

benzimidazole, 5,6-Dichloro-2-(4-chlorobenzile)-1H-benzimidazole and 5,6-

Dichloro-2-(4-chlorophenethyl)-1H-benzimidazole compounds have 10 µg/ml MIC 

value and the other compounds have different MIC values between 20-80 µg/ml. 

In conclusion 2,5-disubstitue and 2,5,6-trisubstitue benzimidazole derived 

that carrying chlorine, are the most active compounds which have 10 µg/ml MIC 

value and it is thought that compounds with these properties provide a basis new 

anti-TB drugs. 

 

 

Key words: Tuberculosis, M. tuberculosis, Benzimidazole derived, Antituberculosis  

activity 
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1. GİRİŞ 

 

 

Tüberküloz (TB), bir grup mikobakteri tarafından oluşturulan, hücre içi bir 

patojen olan Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis)’in neden olduğu bulaşıcı bir 

hastalıktır (1). Bu hastalık insan sağlığını tehdit eden en önemli bulaşıcı hastalıklardan 

biridir (2). 

TB’nin tedavisi Waksman’ın streptomisin (SM)’i keşfetmesiyle başlamıştır (3). 

Zamanla dirençli suşların ortaya çıkmasıyla kombine ilaç tedavisine gerek duyulmuş ve 

değişik yıllarda çeşitli ilaçlar üretilmiştir (3). 

Son yıllarda anti-TB ilaçlara direncin artmasıyla çok ilaca dirençli TB (ÇİD-TB) 

ve yaygın ilaç dirençli TB (YİD-TB) suşları ortaya çıkmıştır (4). Antimikrobiyal 

ajanlara karşı hızlı direnç gelişimi, araştırmacıları yeni ve etkili ilaç geliştirme konusuna 

yöneltmiştir. Araştırmacılar direnç gelişimini, mevcut ilaçlardan farklı yapıdaki yeni 

moleküllerin geliştirilmesiyle mümkün olabileceği görüşündedirler (5). Yapılan 

araştırmalar sonucu benzimidazol halka sistemi taşıyan bileşiklerin, antiülseratif, 

antihelmintik, antihistaminik ve antiinflamatuar gibi pek çok etkisi nedeniyle ilaç etken 

maddesi olarak tedavide kullanılması, aynı zamanda DNA bazlarının temel yapılarının 

izosteri olmaları nedeniyle bu halka sisteminin canlı organizmalar tarafından tanındığı 

fikrini desteklemektedir (6). Benzimidazol halka sistemlerinin antimikrobiyal aktivitede 

özellikle 1, 2, 5 ve 6. konumlarına yapılan sübstitüsyonların önemi yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir (7). 

Bu çalışmada, 2,5-disübstitüebenzimidazol türevi bileşiklerden; 5-Metil-2-(4-

hidroksibenzil)-1H-benzimidazol (ORT-1), 5-Metil-2-(4-Klorofenetil)-1H-

benzimidazol (ORT-71), 5-Metil-2-(4-Klorobenzil)-1H-benzimidazol (ORT-78), 

2-Sübstitüebenzimidazol türevi bileşiklerden; 2-(4-Hidroksibenzil)-1H-

benzimidazol (ORT-3), 2-(4-Klorofenetil)-1H-benzimidazol (ORT-44), 2-(4-

Klorobenzil)-1H-benzimidazol (ORT-49), 2-(1-Naftilmetil)-1H-benzimidazol (ORT-

64), 2-(2-Naftilmetil)-1H-benzimidazol (ORT-65), 

2,5-6-Trisübstitüebenzimidazol türevi bileşiklerden; 5,6-Dikloro-2-(4-

hidroksibenzil)-1H-benzimidazol (ORT-84), 5,6-Dikloro-2-(4-klorobenzil)-1H-
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benzimidazol (ORT-89), 5,6-Dikloro-2-(4-klorofenetil)-1H-benzimidazol (ORT-96) 

bileşikler konvansiyonel yöntem ile tek basamakta sentezlenmesi hedeflenmiştir. 

Bu tez çalışmasında, bazı 2-sübstitüe, 2,5-disübstitüe veya 2,5-6-

trisübstitüebenzimidazol türevi 11 adet bileşiğin sentezi ve anti-TB aktivitelerinin 

araştırılarak yapı-aktivite ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

 

2.1. TB’nin Tarihçesi 

 

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan TB, toplumun her kesiminde 

görülen bir hastalıktır (8) ve diğer mikrobiyal patojenlerden daha çok insanın ölümüne 

sebep olmuştur (9). 

Verem üzerinde ilk klinik bilgilerin Nil nehri kenarındaki Dra Abu-el-Naga 

kasabasında yaşamış olan hemoptizili (alt solunum yollarından kaynaklanan, genellikle 

öksürük ve balgam ile birlikte olan kanama) bir kız çocuğundan öğrenildiği 

bilinmektedir (8). Zaman içerisinde yapılan tarihi araştırmaların sonucunda 

Mycobacterium cinslerinin 150 milyon yıldan daha önce ortaya çıktığı hipotezi ortaya 

atılmıştır (9). 

On sekizinci ve 19. yüzyıllarda Avrupa ve Kuzey Amerika’da, “Erkekler 

Arasında Ölümün Kaptanı” lakabı kazanarak, salgın boyutlarına ulaşmıştır (9). On 

dokuzuncu yüzyılda Avrupa nüfusunun yaklaşık %70’inin TB’li olduğu bildirilmiş, 

özellikle sanatçı ve yoksul kesimde hastalığın yaygın olduğu vurgulanmıştır (8).  

Çok fazla insanın yaşamını sonlandırdığı için “Ölümün Kaptanı” dışında TB 

hastalığına geçmişte birçok isim verilmiştir. İnsanları eriterek öldürdüğü için “Tüketim 

Hastalığı”, soldurarak yok ettiği için “Beyaz Ölüm” veya ‘”Beyaz Veba” denilmiştir. 

Romalılar bu hastalığa, hırıltılı nefes alıp verme ve öksürükle balgam atma anlamına 

gelen “Phytisis” demişlerdir. Ülkemizde ise daha çok “İnce Hastalık” olarak 

adlandırılmaktadır (10). 

İnsanlığı bu hastalıktan kurtarmak ve korumak için birçok bilim insanı TB ile 

ilgili araştırma yapmıştır. Bunlardan biri de Robert Koch’dur. Koch 1882 yılında TB’ye 

neden olan, M. tuberculosis olarak adlandırılan çubuk şekilli basilleri, hastaların balgam 

örneğini inceleyerek mikroskopta tanımlamıştır (11, 12). Bu başarısından dolayı geçte 

olsa 1905 yılında Nobel Tıp ödülünü almıştır (8). Ayrıca “TB, bulaşıcı, korunabilir ve 

iyileştirilebilir bir hastalıktır” tezini yayımlamıştır (10). 

Basil bulunmadan önce önemli gelişme olarak 1865 yılında Jean Antoine 

Villemin hastalığın yayılımını kanıtlamıştır (9). 1908 yılında Fransız bilim adamları 
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bakteriyolog Leon Charles Albert Calmette ve veteriner Jean Marie Camille Guerin 

yaptıkları çalışmalar sonucu Basillus-Calmette-Guerin (BCG) aşısını bulmuşlardır (11). 

Aşının ilk kez uygulanması 1921 yılındadır. Birinci Dünya savaşının başlaması ile 

hastalık yayılımı artmıştır ve BCG aşısının kullanımı yaygınlaşmıştır (9). 

On dokuzuncu yüzyılda ve 20. yüzyılın erken dönemlerinde TB hastalarının 

tedavisi için sanatoryumlar geliştirilmiştir. Bu sanatoryumlar özellikle temiz hava içeren 

dağlarda ve şehirden uzak kurulmuştur. 1907 yılında Clemens Von Pirquet tüberkülin 

deri testini geliştirmiştir ve üç yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu sırada 

semptomların olmadığı çocuklarda latent TB enfeksiyonunu tanımlanmıştır (9). 

TB’nin tedavi kontrolünde modern çağ 1944 yılında Albert Schatz ve Elizabeth 

Bugie’nin yardımlarıyla Selman Waksman’ın SM’yi keşfetmeleriyle başlamıştır. Bu 

ilaç M. tuberculosis’e karşı ilk bakteriyel ajan ve antibiyotiktir (3). Selman Waksman 

bu çalışmasından dolayı 1952 yılında Nobel Tıp ödülünü almıştır (8). SM ile hastalığın 

tedavisinde ilk başlarda başarılı olunmuştur, fakat zamanla dirençli bakteriyel suşların 

tanımlanmasıyla (daha çok sponton mutasyonlar nedeniyle gelişen), kombine ilaç 

tedavisine gerek duyulmuş ve bununla birlikte 1944 yılında paraaminosalisilik asit, 

1952 yılında ilk oral mikobakterisidal ilaç olan izoniazid (INH)  (9, 3), 1952 yılında 

pirazinamid ve sisloserin, 1960’da kapreomisin, 1961’de etambutol (EMB), 1966’da 

rifampisin (RIF) üretilmiştir. RIF ve pirazinamidin üretilmesi ve tedavide 

kullanılmasıyla tedavi süresi 18-24 aydan 6 aya kadar düşmüştür. Kombine ilaç 

tedavisi, vücutta birçok bölgeye yerleşen bakterinin farklı metabolik aktivitelerine daha 

iyi etki göstermiştir (3). Tedavi giderek latent TB enfeksiyonu da kapsayacak şekilde 

genişletilmiş (9) ve 1950’li yıllardan itibaren etkili şekilde uygulanmaya çalışılmıştır 

(13). 

1970-1990 yılları arasında ilaç ve aşı gelişmeleri yavaşlamıştır. 1980’lerde anti-

TB ilaçların yanlış uygulanması tedaviye cevap vermeyen suşların ortaya çıkmasıyla 

sonuçlanmıştır (4). Dirençli suşların ve Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS) pandemisinin başlamasıyla, TB oranı yeniden artış göstermiştir. Dünya çapında 

hastalığı önlemek ve koruma altına almak için birçok küresel program başlatılmıştır 

(11). 

Sonuçta TB tüm dünyada küresel bir tehdit olmaya devam ettiği için 21. 

yüzyılda da aşı ve farklı ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir (1). 
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TB’un Türkiye’deki tarihçesini ele alacak olursak Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yüzyıllar boyunca sınırlarını genişleterek büyümeye devam etmesinden dolayı, 

içerisinde çok farklı milletlerden insanlar yaşamaktadır. Bu çeşitlilik TB hastalığının 

toplum içerisinde görülmesini kaçınılmaz yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok 

padişah ve padişah yakınlarının TB’den öldüğü tespit edilmiştir (14). 

İlk veremle savaş derneği “Osmanlı Veremle Mücadele Cemiyeti” adı altında 

1918 yılında kurulmuştur. 1920’de ise İstanbul’un işgali ile kapatılmıştır. 1 Kasım 

1924’de TB ile mücadelede Heybeliada Sanatoryumu açılmıştır. BCG aşısı 1930 yılında 

üretilerek, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde oral olarak uygulanmaya 

başlanmıştır (14). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yardımıyla 1952 yılında aşılama 

kampanyası başlamış ve 1982’de uygulamaya son verilmiştir (14, 10). Ülkemizde son 

yıllarda TB’un artışındaki oran düşmüştür, tedavi ve korunma için birçok çalışma 

yapılmaktadır (15). 

 

 

2.2. TB ve Epidemiyolojisi 

 

TB, M. tuberculosis kompleks (MTC) olarak tanımlanan bir grup mikobakteri 

tarafından oluşturulan, özellikle insanlarda en önemli hastalık oluşturan türü, hücre içi 

patojeni olan M. tuberculosis’in neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır (1). Bu hastalık 

dünya çapında mortalite, morbidite ve ekonomik kayıplara neden olan, insan sağlığını 

tehdit eden en önemli bulaşıcı hastalıklardandır (2, 16, 17). 

Genellikle akciğerlerde gelişir, ancak akciğer dışında da (akciğer dışı TB) 

örneğin lenf bezleri, merkezi sinir sistemi, cilt, larenks, göz, gastrointestinal sistem, 

üriner sistem başta olmak üzere tüm organlarda görülebilir (4). 

M. tuberculosis, yakın temasla salınan enfeksiyöz aerosol partiküllerinin 

inhalasyonuyla enfeksiyona sebep olur (11). Bundan dolayı, solunum patojeni olan M. 

tuberculosis ile çalışılırken özel alet ve ekipmanların bulunduğu laboratuvarlarda 

çalışılması gerekir (18). TB enfeksiyonuna latent TB enfeksiyonu da denir. İnsan 

vücudunda TB bakterisi inaktif olarak yaşamaktadır ve kişide semptomlar görülmeden 

ve diğer insanları enfekte etmeden yaşamına devam eder (19). Ancak bakteri bağışıklık 

sistemi zayıfladığı durumlarda aktif TB hastalığını meydana getirir (11). DSÖ verilerine 



6 
 

göre TB ile enfekte olan kişilerin (2-3 milyar) yaklaşık %5-10’nunda aktif TB ortaya 

çıkmaktadır ve geriye kalan %90-95’i latent TB enfeksiyonu ile yaşamına devam eder. 

Bu hastalıktan dakikada üç kişinin öldüğü tahmin edilmektedir (20). 

TB enfeksiyonu bulunmayan bir kişinin enfekte olma şansı yaşadığı toplumda 

bulunan bulaştırıcı hastaların sayısına, hastaların bulaştırıcılık sürelerine ve olgu ile 

temas edenlerin bu temaslarının süre ve şekline bağlıdır (21). Ayrıca diyabet ve 

HIV/AIDS gibi hastalıklar TB ile hasta olma riskini artırmaktadır (19). Bunun yanında 

yaşam ve barınma koşullarının kötü olması, kötü veya yetersiz beslenme, tütün ve alkol 

kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenler de hasta olma riskini yükseltir. 

Hindistan’da 2012 yılında yapılan bir çalışmada en fakir insanların en zengin insanlara 

göre 5 kat daha fazla TB’a yakalanmasından dolayı TB ile fakirlik arasında güçlü bir 

ilişki olduğu vurgulanmıştır (12). 

Aktif TB’lu bir insan, öksürük, halsizlik, kilo kaybı, ateş, iştah kaybı, gece 

terlemesi, göğüs ağrısı gibi belirtiler gösterir ve diğer sağlıklı insanlara bakteriyi 

yayarak bulaştırabilir (19). 

M. tuberculosis’in bulaşmasının kontrolünün en önemli yolu acilen aktif TB 

vakalarını tespit ve tedavi etmektir (22). TB hastalığı ile mücadele çabalarına rağmen, 

hastalık küresel olarak büyük bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir (20, 23). 

 

 

2.3. TB Etkeni ve Özellikleri 

 

MTC ilk kez 1882 yılında Alman mikrobiyolog Robert Koch tarafından 

tanımlanmıştır (11, 12). MTC, TB’ye neden olan bir grup mikobakteriye verilen isimdir. 

Bu grup içerisinde insanda tipik patojen olanlar M. tuberculosis ve M. africanum’dur. 

İnsanda en yaygın ve tehlikeli olan ise M. tuberculosis’dir (2). M. tuberculosis zorunlu 

aerop olduğu için genellikle akciğerlerdeki makrofajlara yerleşirler (24). 

Mycobacterium cinsi (genus), Eubacteria üst aleminin (superregnum), 

Firmicutes bölümünün (divisio), Actinomycetes sınıfının (classis), Mycobacteria 

takımından (ordo), Mycobacteriaceae ailesine (familia) dahil olup bu ailedeki tek 

cinstir. 
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MTC, 1-4 μm uzunluğunda ve 0,3-0,4 μm eninde, ince, kıvrık bazen de 

dallanmış yapıda, zayıf Gram (+),  hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz basillerdir (2). 

Mikobakteri cinsinin en önemli özelliği çok yavaş üremesidir (ortalama 18-24 saat) (18, 

25-27), aside dirençlidirler, hücre duvarlarında %60 oranında lipid içerirler (26). 

Hücre duvar yapısı diğer bakterilerden daha karmaşıktır. Temel olarak üç 

bölümden meydana gelir. Bunlar; hücre zarının üzerinde sırasıyla peptidoglikan, 

arabinogalaktan, mannoz kaplı lipoarabinomannan tabakaları bulunur. Üzerinde birçok 

transport protein bulunur ve antijenik özellik kazandırır.  Hücre duvar yapısı, bakterinin 

çoğunlukla virülan özelliklerinin tanımlanmasında kullanılır (26). Ayrıca bakterinin 

mumsu duvar yapısı bariyer yaparak, birçok küçük molekülün bakteri içerisine 

penetrasyonunu önler ve böylece istenilen hedeflere ulaşılamaz. Daha da kötüsü, M. 

tuberculosis antibiyotiklere direnen akış pompalarına sahiptir (18). 

Bakterinin asit-alkole dirençli boyanma özelliği; fiziki bütünlüğü yanında hücre 

duvarındaki bol miktarda bulunan mikolik asit ve lipit bariyer sistemine bağlıdır. Bu 

yapılarından dolayı boyayı zor alırlar ancak bir defa boyandılar mı kolay kolay 

bırakmaz ve asit alkol karışımı ile yapılan renksizleştirme işlemine direnç gösterirler 

(24, 26). 

Hücre içi patojeni olan M. tuberculosis, vücudun özellikle akciğerlerine 

yerleştikten sonra, fagosite edilmiş çoğu bakterinin tersine, fagozomun lizozom ile 

birleşmesini önler. M. tuberculosis ile enfeksiyona karşı yanıt olarak, makrofajlar 

interlökin 12 (IL-12) ve tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) salgılarlar. Bu sitokinler, 

enfekte makrofajların bulunduğu bölge içinde T hücrelerinin ve doğal öldürücü 

hücrelerin toplanması ile bölgesel enflamasyonu artırırlar. T hücrelerinin Th1 (T hepler 

hücreler) hücrelere dönüşümünü ve sonrasında interferon gama (IFN-γ) salınımını 

indükler. IFN-γ varlığında, makrofajlar hücre içi öldürme işlemini artırırlar (26, 28). 

 

 

2.4. Dünyada TB 

 

1970’li yıllarda TB’un neredeyse tamamen hakkından gelinildiği 

düşünülüyordu, ancak şimdi dünya genelinde en önemli ölümcül enfeksiyonlardan biri 
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(malarya, TB, HIV enfeksiyonu) haline gelmiştir (3). Şu anda dünyadaki insanların 

yaklaşık üçte biri M. tuberculosis ile enfektedir (29). 

DSÖ küresel bir sağlık sorunu haline gelen (22, 30, 31) TB’nin küresel raporunu 

1997’den beri her yıl yayımlamaktadır. DSÖ “Küresel Tüberküloz 2015 Raporu”na 

göre dünya genelinde TB insidans, prevalans ve mortalite hızları düşmektedir. Buna 

rağmen küresel TB yükü halen çok yüksektir (1). 2014 yılındaki tahmini istatistiklere 

bakacak olursak; dünyadaki yeni TB vakaların sayısı 9,6 milyondur ve bu sayı 2013 

yılına göre artmıştır. Bu vakaların 5,4 milyonu erkek, 3,2 milyonu kadın, bir milyonu 

ise çocuk olarak saptanmıştır. TB daha çok 15-54 yaşları arasında görülmektedir (30). 

TB hastaları içinde 1,5 milyon insan ölmüştür (32) (1,1 milyon HIV negatif, 0,4 milyon 

HIV pozitif) ve bunların 890 bini erkek, 480 bini kadın ve 140 bini çocuktur. 

Yayınlanan rapora göre hastalığa yakalanan ve bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin 

çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. TB prevalansının erkeklerde daha çok olmasının 

nedenleri araştırılmaktadır (11). Yapılan araştırmalarda M. tuberculosis’e duyarlılıkta, 

Y kromozumuyla bir ilişkinin olduğunu tespit edilmiştir (30). TB prevalansı 2015’de 

%42 olarak saptamıştır ve bu oran 1990 yılındakinden daha düşüktür. TB insidansı ise 

2000 yılından beri yılda ortalama %1,5 oranında azalmakta ve şimdi bu oranın 2000 

yılındakinden %18 daha az olduğu belirtilmiştir (1). 

1990’larda, TB’nin yayılımı HIV enfeksiyonunun yayılım hızıyla paralel 

büyümüştür (33). HIV enfeksiyonu, TB hastalığının gelişimi için en güçlü risk faktörü 

olarak kabul edilmektedir (34). Çünkü HIV pozitif insanların, latent TB taşıması bu 

hastalığın gelişiminde büyük problemdir (3). TB gelişimindeki risk, HIV negatif 

olanlara göre HIV pozitif olanlarda yaklaşık 30 kez daha fazladır (34). Bu yüzden 

gelişmekte olan ülkelerde HIV/TB ko-enfeksiyonu önemli bir halk sağlığına 

dönüşmüştür (35). HIV/TB birlikteliği en yüksek Afrika Bölgesinde görülürken, en az 

düşük yüklü ülkelerde (Amerika Birleşik Devletleri gibi) görülmektedir. 2014 yılındaki 

tahminlere göre yeni TB vakalarının (9,6 milyon) %12’sinde HIV pozitiftir ve 1,2 

milyon HIV pozitif insanda TB hastalığı geliştiği (%74) ve 0,4 milyonunun hayatını 

kaybettiği saptanmıştır (1). 

1992 yılında ilaç direncinin ilk kez büyük problem haline gelmesiyle dirençli 

suşlar yaygınlaşmıştır ve ÇİD-TB denilen durum ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bu 

durum insanlar arasında yaygınlaşmıştır (3). 
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ÇİD-TB, TB tedavisinde kullanılan birinci seçenek anti-TB ilaçlardan özellikle 

INH ve RIF’e karşı bakterilerin direnç geliştirmesine denir (29, 36). Sonuçta ÇİD-TB 

hastalarının tedavisinde ikinci seçenek anti-TB ilaçların uzun süre kullanılması, daha 

toksik ve pahalı olması kontrol altına alınmasında zorluklar çıkarmıştır. ÇİD-TB 

özellikle geçmişte alkol kullanma, başarısız tedavi sonuçları, HIV enfeksiyonunun 

varlığı gibi durumlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır ve bu durum 15-44 yaş 

grubunda daha sık görülmektedir (2). 

Yapılan araştırmalar, HIV pozitif kişiler arasında ÇİD-TB’nin yüksek ölüm 

nedeni olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle HIV pozitiflik, ÇİD-TB ile ilişkili en 

önemli faktördür  (3, 23). DSÖ’nün 2015 küresel raporunda, 2014 yılında toplamda 480 

bin kişinin ilk ve edinilmiş ÇİD-TB vakalarını (%3,3 ve %20) içerdiği tahmin 

edilmektedir, vakaların 123 bini tanımlanmış ve rapor edilmiştir. Bu yıl içerisinde 190 

bin kişinin ÇİD-TB’den öldüğü tahmin edilmektedir. Dünya çapında ÇİD-TB vakası en 

fazla Hindistan, Rusya Federasyonu, Çin’de (300 bin, %54) görülmektedir (8). ÇİD-

TB’li kişilerin 110 bini tedaviye başlamıştır, 2013 yılı ile karşılaştırıldığında oran %14 

artmıştır (1). 

Son yıllarda anti-TB ilaçlara direncin çok artmasıyla çok daha tehlikeli olan 

YİD-TB ortaya çıkmıştır. YİD-TB, ÇİD-TB’ye (INH ve RIF direnci) ek olarak 

florokinolon ve herhangi bir parenteral ilaca (amikasin, kapreomisin, kanamisin) karşı 

direnç kazanma durumuna verilen isimdir (2, 4, 29, 36, 37). DSÖ’nün 2015 küresel 

raporuna göre, YİD-TB vakası 105 ülkede rapor edilmiştir. ÇİD-TB’li kişilerin %9,7’si 

YİD-TB’ye sahiptir (1). 

2000-2014 yılları arasında, TB’nin etkili ve tam tedavisi ile 43 milyon kişinin 

korunduğu tahmin edilmektedir (32). Tabi ki bu durum TB’nin halen küresel bir tehdit 

olmasını önlememiştir. Hastalık, kontrol programları ve uygun tedavi yöntemleriyle 

önlenmeye çalışılsa da dünya çapında ulaşılamayan çok sayıda TB vakası 

bulunmaktadır. Zaman içerisinde gelişen ilaç direnci ÇİD-TB’yi karşımıza çıkarmış ve 

bununla mücadele ederken YİD-TB ortaya çıkmıştır ve daha da kötüsü olarak 

günümüzde, dünya çapında birkaç vaka olarak anti-TB ilaçların çoğuna dirençli suşlar 

rapor edilmiştir (3). 
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2.5. Türkiye’de TB 

 

Ülkemizde 2005 yılından önce, TB ile ilgili veriler yığma şeklinde toplanırken 

(38), 2005 yılından itibaren Verem Savaşı Dispanseri (VSD)’ne kayıtlı her bir hastanın 

verisi bireysel olarak toplanmakta ve analiz edilerek rapor edilmektedir (39). 

VSD’de verilerin bireysel olarak toplanması ile daha gerçekçi rakamlara 

ulaşılmıştır (14). VSD’de TB şüpheli kişilerin, TB hastalarının ve temaslılarının 

muayene, radyolojik inceleme ve laboratuvar tetkikleri ücretsiz olarak yapılmaktadır 

(38). 

Ülkemizde 2013 yılı itibariyle 177 VSD bulunmaktadır. 2013 yılında Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde yer alan Ulusal TB Referans Laboratuvarı ile birlikte 

ülke genelinde 384 laboratuvarda TB tanı hizmetleri verilmiştir. Referans 

laboratuvarları dışındaki laboratuvarların 89’u VSD, 86’sı devlet hastanesi, 65’i tıp 

fakültesi hastanesi, 52’si özel hastane, 27’si eğitim araştırma hastanesi, 20’si bölge TB 

laboratuvarı, 15’i özel laboratuvar, 11’i dal hastanesi, 10’u göğüs hastalıkları hastanesi, 

5’i özel tıp merkezi ve 3’ü halk sağlığı laboratuvarıdır (39). 

Türkiye’de 2014 yılında toplam 13.378 TB hastası VSD kayıtlarına rapor 

edilmiştir. 2014 yılındaki raporlara göre TB hastalarının %91,6’sı (12.253 kişi) yeni TB 

olgusu, %6,4’ü (855 kişi) nüks eden olgu, %1,4’ü (186 kişi) tedaviyi terkten dönen 

olgu, %0,6’sı (82 kişi) tedavi başarısızlığından gelen olgu ve bir kişi kronik olgudur. 

Cinsiyet dağılımına baktığımızda 2014 yılındaki TB hastalarının %57,8’i (7.728 kişi) 

erkek, %42,2’si (5.650 kişi) kadın olarak rapor edilmiştir (40). 

Hastalık, solunum yoluyla bulaştığı için en çok akciğerleri tutar. 2014 yılındaki 

hastalığın tutulum yeri istatistiklerine göre toplam TB hastalarının %60’ı (8.031 kişi) 

akciğer TB’sine, %35,5’i (4.746 kişi) akciğer dışı TB’sine, %4,5’i de (601 kişi) akciğer 

ve akciğer dışı TB’ye birlikte tutulmuştur (40). 

VSD’de 2005 yılından buyana bireysel olarak tutulan raporlara göre 2005 

yılında toplam 20.535 kişi TB hastası iken bu sayı 2014 yılında 13.378 kişiye kadar 

düşmüştür. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ÇİD-TB vakaları zamanla yayılmaya 

başlamıştır. 2005 yılında toplam TB hastalarının 3.745’ine ilaç duyarlılık testi (İDT, 

INH ve RIF duyarlılık testi) yapılarak 191 kişide (%5,1) ÇİD-TB vakası rapor 
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edilmiştir. 2014 yılında ise toplam 5.472 kişiye ilaç duyarlılık testi yapılmıştır ve 253 

kişide (%4,6) ÇİD-TB vakası rapor edilmiştir (40). 

TB ve HIV enfeksiyonu birbirini artıran bir etki yapmaktadır. HIV enfeksiyonu, 

TB enfeksiyonunda hastalık gelişimini artırır (15). Bundan dolayı ülkemizdeki TB 

hastalarına HIV testi yapılmakta ve rapor edilmektedir. 2009 yılında toplam TB hasta 

sayısı 17.402’dir ve HIV testi yapılanların sayısı belli olmamakla birlikte bir TB 

hastasında HIV pozitif olarak rapor edilmiştir. 2014 yılına baktığımızda ise toplam TB 

hasta sayısı 13.378 kişidir, 9.344 hastaya HIV testi yapılmıştır ve 45 HIV pozitif TB 

hastası rapor edilmiştir (40). Ülkemizde HIV pozitif hasta oranı çok düşüktür (41). 

Türkiye’de 2013 yılında tüm olgularda tedavi sonuçlarına göre tedavi başarısı 

%86,3, tedaviyi terk eden %3,3, tedavi başarısızlığı %0,5, ölüm oranı %4,7, yurt dışına 

nakil giden %0,2, halen tedavide olan %5’dir (40). 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda özellikle sağlık çalışanları (özellikle göğüs 

klinikleri ve özellikle hemşireler), üniversitede tıp öğrencileri tehlike altındadır. Ayrıca 

ülkemizde özellikle cezaevlerinde yapılan taramalarda TB önemli sağlık problemi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Cezaevlerindeki TB sıklığı toplumdaki orana göre 4-5 kat 

daha fazla bulunmuştur (41). 

Türkiye’de bu rakamların tüm hastaları içermediği bilinmektedir. Örneğin; bazı 

dispanserlerimizde SSK’lı hastaların ya da hastanelerde tedavi başlanan hastaların bir 

kısmı kayıtlı değildir. Özel kurumlarda, üniversitelerde, diğer hastanelerde tedavi olan 

ve VSD’nde kaydı olmayan hastalar olabilmektedir. Bu yüzden sağlam bilgiler 

bulunmamaktadır (42). 

TB ölümleri için gerçek rakamlar ancak ölüm raporlarının doğru şekilde 

doldurulmaları ve bütün ülkeden (köyler dahil) toplanması ile mümkün olacaktır (14). 

 

 

2.6. TB’nin Laboratuvar Tanısı 

 

Aktif TB’nin kesin tanısının erken yapılması bireyler ve populasyonlar 

arasındaki seviyesini düşürmekte son derece önemlidir ve böylece mortalite, morbidite 

ve yayılım azalacaktır (43). 
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TB’nin tanısında ilk ve en temel yöntem, hastadan alınan örnekten (idrar 

dışında) yaymanın mikroskobik olarak incelenmesidir (4). Mikroskopi hızlı ve kolay 

ulaşılabilir birinci basamak tanısal yaklaşım (43) olmasına rağmen düşük duyarlılık ve 

özgüllüğe sahiptir (44). Mikroskopinin duyarlılığı özellikle incelemeyi yapan kişiye ve 

örnekteki M. tuberculosis basilinin yoğunluğuna bağlıdır (43). 

Akciğer TB’si tanısında en çok balgam kullanılır, ayrıca indükte balgam, açlık 

mide suyu, bronkoskopik lavaj sıvısı da kullanılır. Akciğer dışı TB’lerde BOS, plevra, 

perikart, sinoviyal sıvısı, püy, kemik iliği, idrar, kan, HIV pozitif hastalarda özellikle 

dışkı örnekleri kullanılır (45). Akciğer TB’si vakalarında balgam yaymasının 

mikroskopisi basit, ucuz bir yöntem ve hızlı tanıda avantaj sağlamaktadır (46). Bundan 

dolayı balgam yayma mikroskopisi, rutinde kullanılan TB tanı aracıdır (47). TB kuşkulu 

hastalardan usulüne uygun üç gün üst üste sabah balgamı alınır. Balgam 

çıkaramayanlarda indükte balgam ya da açlık mide suyu üçer kez alınır ve incelenir. Bu 

yolla örnek alınamazsa bronkoskopik lavaj sıvısı alınır ve incelenir (15). 

Klinik örnekler karbolfuksin (Ziehl-Neelsen veya Kinyoun yöntemleri) veya 

floresan auromin-rodamin boyaları ile boyanır (26). En yaygın kullanılan karbolfuksin 

yöntemleridir ancak floresan yöntemleri daha duyarlı ve hızlı sonuç verir (27). Aside 

dirençli bakteriler diğer boyama yöntemleri ile kolay boyanmazlar. Hücre duvarında 

kalın bir lipid tabakası bulunduğu için boyanmaları için fenollü ve yoğun boya 

eriyiklerinin uzun süre ya da sıcaklık etkisi ile uygulanması gerekir. Bu şekilde boyanan 

bakteriler bir kez boyandıktan sonra asit, asitli alkol ve diğer renk gidericilerle 

boyalarını bırakmazlar. Aside dirençli bakterilerin hücre yapısında diğer bakterilere 

göre çok fazla lipid bulunur. Fenollü fuksin boyası lipid ortamda, alkol ve su ortamına 

göre daha kolay eridiğinden bakteri lipidlerini kolayca geçer ve bakteriyi boyar. 

Dekolarize edilmesiyle (asit+alkol) bakteri aldığı boyayı bırakmaz (48). 

Balgam yayması hazırlandıktan sonra, en yaygın kullanılan Ziehl-Neelsen 

boyama yöntemi ile boyanarak mikroskopta incelenir (4, 44). Yayma örneğinin pozitif 

olduğunu söyleyebilmek için 1 ml örnekte aside dirençli basil sayısı en az 5000-10000 

arasında olmalıdır (49). Hastalığın bulaşmasından asıl sorumlu olan olgular balgam 

yayması pozitif olanlardır (45). Pozitif yayma ölü TB basili veya TB dışı 

mikobakterileri de içerebilir. Bu yüzden katı ve sıvı besiyerine kültür yapılmalıdır. 

Böylece basil varsa kesin tanı konulur (4). 
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TB’nin tanısı için altın standart yöntem kültürdür (50). Kültür, M. tuberculosis 

tanısında mikroskopiden daha duyarlıdır. Ancak her testte olduğu gibi belirli sınırlayıcı 

özellikleri vardır. Özellikle in vitro büyüyen M. tuberculosis’in uzun süren bölünme 

evresinin sonucu geciktirmesi (43), biyogüvenlik önlemleri ve eğitilmiş personele 

ihtiyaç duyulması sınırlayıcıdır (50). TB basilinin yavaş büyümesi sonucu, kültür 

ortalama 6-8 hafta sürmektedir (44). 

Kültür yöntemleri katı ve sıvı kültür sistemleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Katı 

besiyerleri olarak en çok kullanılanlar yumurta temelli (Löwenstein Jensen besiyeri-LJ, 

Ogawa besiyeri) ve agar temelli (Middlebrook 7H10, Middlebrook 7H11) besiyerleridir. 

Sıvı besiyerleri ise manuel sıvı besiyerleri (Middlebrook 7H9, MGIT Manuel) ve 

otomatize sıvı besiyerleri (Bact/Alert 3D, MGIT 960, VersaTREC) olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır (27). DSÖ tarafından tavsiye edilen birinci geleneksel yöntem LJ 

besiyeridir (4). Bu besiyerine ekim yapıldıktan sonra 37°C inkübe edilerek sekiz hafta 

boyunca haftada bir üreme olup olmadığına bakılır (44). Üreme varsa yani kültür pozitif 

ise asido-rezistan basil (ARB) boyama yapılır, sonuçta MTC ve tüberküloz dışı 

mikobakteri (TDM) ayrımı yapılır (4).  Ayrıca mikobakteri türlerinin tanımlanmasında 

ve antibiyotik duyarlılık testlerinin uygulanmasını da sağlar (51). Yapılan çalışmalar 

sonucunda sıvı kültür sistemlerinin katı kültür sistemlerine göre daha kısa süre 

inkübasyon zamanına sahip olduğu tespit edilmiştir (52). Sıvı bazlı otomatize sistemler 

(FDA onaylı BACTEC 460, BACTEC MGIT 960) agara göre (21-28 gün) çok daha 

hızlı sonuç (5-7 gün) vermektedir (53). Sonuç olarak özellikle MGIT, LJ besiyerinden 

daha hızlı ve daha yüksek verim sağlamıştır. Bu durumda hızlı tanı testleri klasik 

yöntemlere (mikroskopi, kültür, histopatoloji) tamamlayıcı olabilir (50). CLSI, MTC 

için agar proporsiyon yöntemini ve BACTEC sistemlerini altın standart olarak kabul 

etmektedir (52). 

MTC’nin tanımlanmasında fenotipik ve genotipik yöntemler kullanılmaktadır. 

Fenotipik yöntemlerde üreme özelliklerine ve biyokimyasal testlere bakılır (katalaz 

testi, niasin birikim testi, nitrat indirgenme testi, paranitrobenzoik asit testi gibi). Bunlar 

bakterinin ön tanımlanmasında MTC ve TDM ayrımına yardımcı olmakla birlikte, 

MTC’nin kesin tanısı için yeterli değildir (27). 

Klinik ve radyolojik tanıyı desteklemek amacıyla TB şüpheli hasta örneklerinde 

MTC varlığının hızlı saptanmasında Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri (NAAT)’nin 
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kullanımı önerilmektedir (44). NAAT içerisinde ilk geliştirilen yöntem, laboratuvar 

koşullarında hazırlanan (in house) polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) rutin 

laboratuvarlarda ve araştırma amacıyla kullanılmaktadır (27). Moleküler testler, M. 

tuberculosis için spesifik prob (IS6110, MTP40 gibi hedef dizileri) uygulamaları ile 

gerçekleştirilir (4, 44). Bu testlerin duyarlılık ve özgüllükleri yıllar içinde artmakla 

birlikte ticari testlerle karşılaştırıldığında hala düşüktür (27). 

ÇİD-TB ve YİD-TB ile temas veya yüksek ÇİD-YİD oranı bulunan bölgelerde 

yaşayanlarda, tedavinin üçüncü ayında halen yayma pozitifliği devam eden kişilere 

moleküler testler yapılır. Moleküler teknikler TB tanı ve kontrolünü hızlandırabilir (54). 

Ancak moleküler teknikler hızlı olmasına rağmen, geleneksel mikroskopi ve kültür, 

takip edilen hastaların tedaviye cevapları için gereklidir (1). 

Son yıllarda dirençli vaka sayısındaki artış, tedaviye bir an önce başlayabilmek, 

yeni yayılımları önleyebilmek amacıyla TB’nin hızlı tanısı ve anti-TB ilaç duyarlılık 

testi için moleküler yöntemler gündeme gelmiştir. Yüksek maliyet, ileri teknolojiye 

sahip cihazlara ve eğitimli personele ihtiyaç duyulması nedeniyle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde yaygın kullanılmamaktadır (51). Düşük ve orta gelirli 

ülkelerde TB tanısı için en yaygın kullanılan yöntem yayma mikroskopisi (ucuz, en az 

biyogüvenlik standartları gerektiren yöntem) olmaya devam etmektedir ve bundan 

dolayı da halen kritik öneme sahiptir (1). 

Son zamanlarda hız, duyarlılık ve özgüllük nedeniyle yeni NAAT tanı 

teknolojileri geliştirildi. En son geliştirilen sistemlerden biri GeneXpert MTB/RIF 

testidir (22). Aynı anda TB tanısını ve RIF ilaç direncini tespit eden tam otomatize olan 

bu sistem, iç içe geçmiş gerçek zamanlı (nested real-time) PZR teknolojisine 

dayanmaktadır (50). Bu test iki saatten daha kısa sürede sonuç sağlamaktadır (46). 

Dünyada 2014 yılında akciğer TB’si hastalarının 5,2 milyon olduğu 

bildirilmiştir. Bunların üç milyonu (%58) bakteriyolojik olarak teyit edilmiştir. Bu 

durumda DSÖ, 2010 yılından buyana kullanılan GeneXpert MTB/RIF gibi hızlı tanı 

testlerini önermiştir (1). 

GeneXpert Omni® denilen yeni bir tanı sistemi araştırma aşamasındadır. Bu tanı 

sistemi, mevcut Xpert MTB/RIF® kartuşlarını kullanılarak TB ve RIF dirençli TB için 

tasarlanmıştır. Bu yeni platformun 2016 yılında şu an kullanılan GeneXpert platformuna 

eşdeğer olup olmadığı DSÖ tarafından değerlendirilecektir. Xpert Ultra® denilen bir 
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sonraki nesil kartuş da araştırma aşamasındadır ve Xpert MTB/RIF kartuşunun yerini 

alması beklenmektedir. Xpert Ultra testinin 2016 yılında öncelikle şimdiki Xpert 

MTB/RIF testinin yerine kullanılması, daha sonra ise tanıda kullanılan geleneksel kültür 

yöntemlerinin yerini alması hedeflenmektedir (1). 

Moleküler testler yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olsa bile, geleneksel 

kültür yönteminin (referans yöntem) yerini alamaz ve sadece ek yöntemler olarak 

hizmet edebilir (4). 

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri TB ile latent olarak enfektedir ve bu 

kişilerin %5-20’sinde 2-5 yıl içinde aktif TB hastalığı geliştirebilir. Latent TB 

hastalarının doğru tanısı ve tedavisi aktif hastalığın gelişme riskini azaltabilir ve M. 

tuberculosis’in yayılmasını önler (55). TB bakterisi için kesin tanı yaptırması 

gerekenler; 

1- TB hastası ile zaman geçirenler, 

2- HIV enfeksiyonlu kişiler ya da sağlık problemi olan immün sistemi zayıf 

kişiler, 

3- TB hastalığı belirtisi görülenler (ateş, gece terlemesi, öksürük, kilo kaybı 

gibi), 

4- TB hastalığının yaygın olduğu ülkeler (en çok Latin Amerika, Karayipler, 

Afrika, Asya, Doğu Avrupa, Rusya), 

5- TB hastalığının daha fazla yayıldığı yerler ve işler (evsizler, hapishane, 

sağlık çalışanları gibi), 

6- İllegal ilaç kullananlar (56). 

 

Tüm vaka bulma stratejileri gibi TB için de sistematik tarama testinin üç ana 

hedefi vardır:  

1- Aktif TB’li kişileri erken teşhis ile bulmak ve uygun tedaviye başlamak, 

2- TB’nin ekonomik, sosyal olumsuzluklarını, sağlık skalalarını ve kötü tedavi 

sonuçlarının riskini azaltmak, 

3- Esas amacı gelecekteki insidansı azaltarak TB’nin yayılımını azaltmak (57). 

Latent TB enfeksiyonunun kontrolü zordur ve henüz altın standart tanı testi 

yoktur (55, 58). Tanısında 100 yıldan daha fazla süredir Tüberkülin Deri Testi (TDT) 

kullanılmasına rağmen (59) bu testin bazı sınırlamaları vardır. Özgüllüğü (16) ve 



16 
 

duyarlılığı düşük, BCG aşısı olanlarda sonucu etkileyebilir (58). TDT, M. tuberculosis 

ve TDM’lerin ayrımını yapamaz (16). 

TDT’de, belirli bir miktar antijen (beş tüberkülin ünitesi purified protein 

derivate-PPD) hasta cildinin intradermal tabakasına inoküle edilir. Deri testi reaktivitesi 

48-72 saat sonra ölçülür (60). Pozitif bir PPD reaksiyonu genellikle M. tuberculosis’e 

maruz kaldıktan 3-4 hafta sonra gelişir. Günümüzde önerilen tüberkülin antijeni 

mikobakteriyel hücre duvarından elde edilen saflaştırılmış protein türevidir (PPD) (26). 

TDT de bazı nedenlerden dolayı yanlış pozitif ve yanlış negatif sonuçlar üretebilir (59). 

TDT’nin sınırlamalarından dolayı yeni alternatif testlerin geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı yapılan çalışmalar sonucunda interferon gama 

salınım testi (İGST) geliştirilmiştir (55). İGST son yıllarda latent TB enfeksiyonunun 

tanısı için referans olarak kullanılmaktadır. Bu test M. tuberculosis’e özgü antijenler ile 

kan hücrelerinin uyarılmasından sonra üretilen interferon gama miktarını ölçmektedir 

(16). İGST, TDT’ye göre yapılan çalışmalarda daha duyarlı bulunmuştur (11) ve 

özellikle BCG aşılı populasyonlarda performansının daha iyi olduğu tespit edilmiştir 

(58). Bu test, M. tuberculosis ve M. tuberculosis dışı enfeksiyon ayrımını yapabilmesi 

ya da M. bovis BCG aşısını ayırt edebilmesine rağmen (16) TDT gibi aktif TB ve latent 

TB enfeksiyonu ayrımını yapamaz (43). Son yayınlarda İGST’ye alternatif olarak kanda 

interlökin 2 (tümör nekrozis faktör (TNF)-alfa) ölçümü yapılmaktadır (16). 

Son yıllarda ticari olarak iki İGST geliştirilmiştir (55) ve Gıda ve İlaç İdaresi 

(FDA) tarafından onaylanmıştır  (60). Bunlar;  

1- QFT-GIT  (QantiFERON-Gold In Tube) 

2- T-SPOT TB (Oxford immunotec) (59). 

 

Bu ticari testlerin maliyetlerinin yüksek olması, iyi donanımlı laboratuvara ve 

manuel bazı adımlarına ihtiyaç duyulmasından dolayı otomasyon için uygun değildir 

(55). 

CDC (The US Centre of Disease Control and Prevention, Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi) raporlarına göre İGST’nin tüm ortamlarda olmamakla birlikte 

TDT’nin yerine kullanılabileceğini belirtilmiştir (58, 59). Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 

ise, tarama ile göğüs röntgenlerini, balgamda ARB yaymasını yılda bir tavsiye eder ve 

TDT negatif olduğunda belirleyici olarak İGST kullanımını tavsiye etmektedir (58). 
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Çocuklar TB hastalığının küresel yükünün %6’sını taşımaktadır (61). 

Çocuklarda balgam örneğinin zor alınması, TB’nin yaygın çocukluk dönemi hastalıkları 

ile benzer belirtiler göstermesi gibi nedenlerden dolayı aktif TB hastalığının tanısı 

çocuklarda zordur. Bundan dolayı tanıda TDT’nin sonucu ile birlikte hastalıkla temas 

öyküsü, klinik belirtiler ve radyolojik bulgular önemlidir  (61). Ayrıca klinik tanıyı 

desteklemek için TDT’den daha yüksek özgüllüğe sahip İGST ticari testleri (QFT-GIT 

ve T-SPOT) kullanılabilir (59). Beş yaş üstü çocuklarda İGST ve TDT birlikte 

kullanıldığında daha yüksek duyarlılık ve özgüllük sağlamaktadır (61). Balgam dışında 

birçok çalışmada farklı örnekler test edilmiştir. Özellikle kültürle doğrulanmış HIV 

negatif TB hastalarında tükürük, kan, idrar ve ağız mukozası gibi örnekler kullanılmıştır 

(22). 

Sonuç olarak yüksek riskli populasyonlarda yeni testler geliştirilmelidir. 

Çalışmalara ve literatüre göre, bu yeni testlerin her birinin diğerinden üstün olmadığı, 

fakat yüksek özgüllüğe sahip olduğu belirtilmiştir (58). 

 

 

2.7. İlaç Duyarlılık Testi 

 

Rutinde anti-TB ilaçlara duyarlılığı, ilacın önemli konsantrasyonlarında üreyen 

bakteri oranlarının tanımlanmasıyla fenotipik olarak İDT ile belirlenir. Test sıvı ve katı 

ortamda yapılabilir ve kullanılan ilaç konsantrasyonları, ortamın tipine ve kullanılan 

yönteme göre çeşitli olabilir. İDT programlı tedavi için kullanışlı iken, direnç derecesi 

hakkında bilgi vermez, ancak duyarlı/dirençli raporlanması yapılır (62). 

M. tuberculosis yavaş ürediği için geleneksel İDT’ler üç haftadan daha uzun 

sürmektedir ve biyogüvenlik seviyesi 3 laboratuvarına ihtiyaç duyulmaktadır (63). Bu 

süre birinci seçenek ilaçlarda 28 günden 42 güne kadar uzamaktadır (30). Bu yüzden 

TB ilaç duyarlılık testlerini tanımlamak için yeni tarama testleri geliştirilmiştir. Bu 

yöntemler, birkaç testi dört günde tanımlar ve biyogüvenlik seviyesi 3 laboratuvarına 

ihtiyaç duyulmamaktadır (63). 

DSÖ önerilerine göre, ÇİD-TB olan bütün hastalar YİD-TB’yi tanımlamak için 

florokinolonlara ve ikinci seçenek enjekte edilebilir ajanlara karşı test edilmelidir (1). 
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Birinci seçenek İDT için 1997 ve 1998 yılları arasında radiometrik BACTEC 

460 TB sistemi kullanılmıştır (INH, RIF, EMB, SM). 2005 yılından sonra fluometrik 

BACTEC MGIT 960 sistem kullanılmıştır (INH, RIF, EMB, SM, PZA). İkinci seçenek 

ilaçların duyarlılık testi için, BACTEC 460 sistemi kullanılmaktadır (64). 

PZA, TB tedavisinde kullanılmasına rağmen DSÖ direnç için rutin test edilen 

antimikobakteriyel ilaç grubuna PZA’yı dahil etmemiştir. Çünkü bu ilacın duyarlılık 

testi oldukça zordur ve çoğu zaman yanlış sonuç elde edilir. PZA duyarlılık testi asidik 

ortam gerektirir, bu da bakterinin büyümesini inhibe ederek güvenilmez sonuçlar üretir. 

DSÖ, PZA için radyometrik (BACTEC 460 TB) veya non-radyometrik (BACTEC 

MGIT 960) sıvı ortamda İDT yapmayı önermektedir. Pahalı olduğu için gelişmekte olan 

ülkelerde kullanılmamaktadır (65). 

 

 

2.8. TB’nin Tedavisi 

 

Eğer TB’ye hızlı tanı konulur ve uygun tedavi protokolü uygulanırsa, TB tedavi 

edilebilir bir hastalıktır (18, 66). TB tedavisine uyumsuzluk yeni suşların ortaya 

çıkmasına, ilaç direncine, kötü tedavi sonuçlarına, uzun süreli bulaştırıcılığa, ek olarak 

hastalığın nüks etmesine ve hatta ölüme bile neden olabilir. Tedaviye uyumsuzluğun 

nedenleri hastanın ilaç almayı unutması, evden uzak olması, olumsuz ilaç yan etkileri ve 

bir sağlık kuruluşuna gitmeye gücü yetmemesi gibi etmenler olabilir. Uyumsuzluk oranı 

en çok alkol ve sigara kullananlarda görülmektedir ve bu problem hastalar ve sağlık 

çalışanları arasındaki iyi iletişimle çözülmelidir. Ayrıca TB tedavi ve uyumunu 

sağlamak, tedavi sonuçlarını iyileştirmek için anti-TB tedavide uyum seviyesi 

değerlendirilmeli, kötü tedavi sonuçlarında belirlenen uyumsuzluk faktörleri 

tanımlanmalıdır (66). Ayrıca TB’de ilaç tedavisinde hastanın aldığı besinler ve sosyal 

çevre geliştirilmelidir (3). 

TB için etkili ilaç tedavisi 1940’lı yılarda ilk kez SM keşfi ile başlamıştır (31). 

Zaman içerisinde ilaç direnci sorunu, tedavi başarısızlıkları ve hastalığın kontrolsüz 

yayılması gibi sonuçlar sonrası yeni ilaçlara ihtiyaç duyulmuştur ve o zamandan 

günümüze kadar ve halen de etkili antibiyotik üretme çalışmaları devam etmektedir 

(29). 
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DSÖ’nün önerisi, standart birinci seçenek anti-TB ilaç yani INH, RIF, EMB, 

SM, PZA dahil edilen tedavi rejimi altı ya da sekiz ay sürmektedir. Bu rejim, 90 

ülkeden daha fazlasında önceden tedavi edilmiş vakalar ve bütün yeni vakalar için 

önerilmektedir (67). Önceden tedavi edilmiş TB hastaları için DSÖ’nün tavsiye ettiği 

kombine tedavide bir ay RIF, INH, PZA, EMB; beş ay RIF, INH, EMB; iki ay RIF, 

INH, PZA, EMB, SM kullanılır (2). SM tedavi başarısızlığı olduğu zaman daha yaygın 

kullanılmaktadır (62). Yeni vakalarda tedavi rejimine sadece SM eklenmez (2). Altı 

aylık tedavi rejiminde başarı oranı, yeni vakalarda %85 ve daha fazlası olarak rapor 

edilmiştir (1). Gelişmekte olan ülkelerde, TB için standart tedavi rejimi hazır olmasına 

rağmen TB insidansı halen yüksektir (68). 

Latent TB enfeksiyonunun reaktivasyon riski önleyici tedavi ile azaltılabilir (1). 

Gelişmekte olan ülkelerde latent TB enfeksiyonunun kemoprofilaksisi için tercih edilen 

ilaç INH’dir (2). Latent TB enfeksiyonu standart tedavisinde 6-12 ay INH antibiyotiği 

kullanılır. Fakat daha kısa tedavi rejimleri uyumu artırmak için sunulmuştur. Bu 

standart tedaviye alternatif kombinasyon tedavisi INH ve RIF anti-TB ilaçlarının 

haftada bir, üç aylık kullanımıdır. İki tedavide eşit toksite ve mortaliteye sahiptir. 

Hastalar kısa dönem olduğu için INH ve RIF’i birlikte kullanmayı tercih etmektedir 

(29). Şu anda önerilen tedavi de üç ya da dokuz aylık bir süreci kapsamaktadır (63). 

ÇİD-TB, en etkili anti-TB ilaç olan INH ve RIF’e direnç olarak tanımlanır ve 

bundan dolayı standart altı aylık tedaviye birinci seçenek ilaçlar ile cevap veremez, 

kombinasyon tedavi gerektirir. Bu yüzden tedaviye ikinci seçenek ilaçlar dahil edilir 

(69). Tedavisinde günlük beş ya da altı ilaç kullanılır, bunlar duyarlı birinci seçenek 

ilaçlar, enjekte edilebilir ilaçlar, bir florokinolon ve diğer ikinci seçenek ilaçlardır (70). 

ÇİD-TB’nin tedavisinde kullanılan ikinci seçenek ilaçlar birinci seçenek ilaçlardan daha 

az etkili, daha toksik, daha pahalıdır (71) ve ÇİD-TB, ilaca duyarlı TB’den daha fazla 

ölüm riski taşımaktadır (70). Ayrıca ÇİD-TB için ikinci seçenek ilaçların kullanımı ilaç 

direnci riskini de artırabilmektedir (37). Önceden ÇİD-TB tedavisiz hastalarda en az 20 

ay süreli tedavi, önceden ÇİD-TB ile tedavi olmuş hastalarda bu süre daha da uzayarak 

28-30 aya kadar çıkmaktadır (69, 70). YİD-TB, ÇİD-TB’nin yanlış tedavisi sonucuyla 

ilişkilidir (37). YİD-TB’nin tedavisi daha zor ve komplikedir. Çünkü bu suşlar INH, 

RIF’e dirençli, florokinolonlar ve ikinci seçenek anti-TB parenteral ilaçların her birine 

(AMK, CAP, KAN) dirençli olarak tanımlanmaktadır. Bu suşlar bugüne kadar 
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neredeyse tedavi edilemez olarak bildirilmiştir (69). DSÖ raporlarına göre, 58 ülkeden 

daha fazla ülkede YİD-TB vakası rapor edilmiştir (62, 64). YİD-TB’nin tedavisinde 

yeniden oluşturulabilir kimyasallar; moxifloksasin, gatifloksasin, linezoid, meropenem 

(klavulanik asit), avermectin BA1, disulfiram, tolcapon, thioridazin, oksiphenbutazon, 

klofazimin, metronidazol, pirvinium pamoate, nitazoksanid, karprofendir. Bu ilaçların 

kısa tedavi sürecindeki etkileri çoktan kanıtlanmıştır ve ilaca dirençli vakaların 

tedavisinde alternatif sunmaktadır  (72). 

Son yıllarda ÇİD-TB ve YİD-TB’nin tedavisinde artan bir şekilde LZD 

kullanılmaktadır. Bu yüzden diğer bakteriler ve M. tuberculosis’de LZD direncinin 

gelişimini önlemek amacıyla LZD için kullanım kılavuzlarının oluşturulması 

düşünülmelidir. Yapılan çalışmalar,  LZD’nin ÇİD ve YİD-TB’nin tedavisinde etkili 

olabileceğini göstermiştir (73). 

M. tuberculosis suşları tarafından bir ilaçtan daha fazla ilaca direnç, özellikle 

ÇİD ve YİD-TB, önemli bir tehdit olmuştur (69). Bu yüzden birçok çalışmada farklı 

terapötik yaklaşım arayışı artmıştır. TB’nin tedavisinde terapötik yaklaşım alternatif 

olabilir. Bunlardan biri de düşük seviye lazer terapisidir. Özellikle mikrobisidal etkiye 

sahip olan nitrojen (N2) lazer terapisi kullanılmıştır. Balgamda ARB negatif olduğunda 

4-15 gün süreyle uygulanır. Yapılan çalışmalarda, N2 lazer tedavisi kemoterapiye 

yardımcı olarak dikkate değer bir başarı elde edilmiştir (74). 

Başka bir çalışmada kanser kemoterapisi için geliştirilen bisiklik 

nitroimidazofurans’un M. tuberculosis’e karşı aktif olduğu bulunmuştur (72). Hastanın 

rejime devam etme zorluklarından dolayı 1993 yılında doğrudan gözetimli tedavi 

stratejisi (DGTS) tavsiye edilmiştir. 1998 yılında ise DGTS’ye ÇİD-TB’yi tedavi etmek 

için artı program eklenmiştir (11). Hastaların tedaviye uyumlarını artırmada en etkili 

yöntem doğrudan gözetimli tedavidir (DGT). DGTS’nin gerekli ve temel bir unsuru 

olan DGT’de, TB hastasının tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu, denetlenen bir 

görevli ya da sorumlu kişinin gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına 

dayanan bir tedavi şeklidir. Başarıyla uygulandığında tedavi başarısını artırmaktadır 

(75). 
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2.9. Anti-TB İlaçlar ve İlaç Direnci 

 

Günümüzde TB’nin tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş çok sayıda anti-

TB ilaç mevcuttur (29). Anti-TB ilaç olarak en çok kullanılanlar arasında RIF ve 

INH’ye ilave olarak SM, EMB, PZA birinci seçenek anti-TB ilaç olarak sınıflandırılır 

ve kabul edilir (62). İkinci seçenek anti-TB ilaçlar; etionamid (ETO), protionamid 

(PTO), tioasetazon (THZ), izoksil, amikasin (AMK), kanamisin (KAN), kapreomisin 

(CAP), florokinolon (FQ) türevleri ofloksasin (OFX), moksifloksasin (MFX), 

levofloksasin (LFX), gatifloksasin (GFX) ilaçlarını içermektedir (71). Ayrıca anti-TB 

ilaçların yeni DSÖ sınıflandırması ise şöyledir: 

 

1. Oral birinci seçenek anti-TB ilaçlar: INH, RIF, EMB, PZA, Rifabutin 

(RFB). 

2. Enjekte edilebilir anti-TB ilaçlar: KAN, CAP, AMK, SM. 

3. Florokinolonlar: OFX, MFX, LFX, GFX. 

4. Oral ikinci seçenek anti-TB ilaçlar: ETO, PTO, Sisloserin (CS), Terizidon 

(TRD), P-amino-salisilik asit (PAS). 

5. ÇİD-TB tedavisinde etkisi ve/veya rolü belirsiz anti-TB ilaçlar: Klofazimin 

(CFZ), Linezolid (LZD), Amoksisillin/Klavulanik asit (AMX/CLV), 

Thiosetazon (THZ), Klaritromisin (CLR), İmipenem (IPM) (3). 

 

RIF, semisentetik antibiyotiktir. rpoB geni tarafından kodlanan RNA polimeraz 

beta alt ünitesine bağlanarak transkripsiyonu inhibe eder ve rpoB’deki mutasyon RIF’e 

dirence neden olabilir (62,  76). 

INH, 1952’den beri ÇİD-TB dışındaki tedavide köşe taşı ilacıdır (2, 29). INH, 

inhA geni tarafından kodlanan mikolik asit sentezini inhibe eden bakterisidal bir 

bileşiktir (18, 76). Bu bileşiğin TB’ye karşı in vivo aktivitesi yüksektir (29). 

EMB, ÇİD-TB vakalarını tedavi etmek için ikinci seçenek ilaçların rejimine 

dahil edilen birinci seçenek ilaçtır (2). Hedefi embB geni tarafından kodlanan arabinan 

sentezini inhibe ederek mikobakteriyel hücre duvarı sentezini etkiler (18, 62). 

SM, rrs geni tarafından kodlanan 16S rRNA’yı ve protein sentezini inhibe eden 

bir aminosislitol glikozitidir (62). 
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PZA, önemli birinci seçenek ilaçtır. RIF ile birlikte (RIF+PZA) tedavi süresi 18-

24 aydan altı aya düşmüştür (3). PZA önemlidir çünkü semidormant M. tuberculosis’e 

karşı etkilidir (65). Hücre üzerinde çoklu etkiye sahiptir (29). Pirazinamidazı kodlayan 

pncA geni PZA’ya dirençle ilişkilidir. Latent TB enfeksiyonu, aktif TB ve HIV/TB 

koenfeksiyonunda etkili olarak kullanılmaktadır. HIV ile enfekte populasyonlarda etkili 

olmasının nedeni antiretroviral tedavi ile ilaç-ilaç etkileşimi göstermemesidir (65). 

Florokinolonlar şimdiye kadar geniş spekturumlu ve güçlü antibiyotikler olarak 

başarı ile kullanılmıştır. DNA replikasyonundaki topoizomeraz II ve IV inhibe ederek 

etki gösterirler. Yeni nesil florokinolonlar (MXF, GFX) in vivo ve in vitro çalışmaların 

ikisinde de M. tuberculosis’e karşı bakterisidal etki gösterir ve ikinci seçenek ilaç olarak 

karşımıza çıkar (72). DNA topoizomeraz girazın alt ünitesini kodlayan genler (36) gyrA 

ve gyrB hedef genlerinde sonradan kazanılan yavaş mutasyonların neden olduğu 

florokinolon direnci tespit edilmiştir (72). 

ÇİD-TB’nin tedavisinde kullanılan enjekte edilebilir AMK, KAN ve CAP ilaçlar 

uygulama yollarından dolayı tedavi başarısını düşürmektedirler (73). AMK ve KAN 

ilaçlara direnç, 16S rRNA’yı kodlayan rrs geninde meydana gelen mutasyonla ilişkilidir 

(17, 36). CAP direnci ise, 2’-O-metiltranferaz kodlayan tlyA genindeki mutasyonla 

ilişkilidir (36). 

Önceki TB tedavilerinin süresi, özellikle yetersiz tedaviler, HIV enfeksiyonu ve 

diabetes mellitus (DM) gibi ko-morbiditeleri olan hastalar, bakterinin ilaç direncini 

yöneten spesifik genlerinde mutasyonların oluşumu için risk faktörüdür (30). 

Kazanılmış direncin, M. tuberculosis’in spontan kromozomal mutasyonu tarafından 

geliştirildiğine inanılmıştır (37). ÇİD-TB’li kişiler arasında kazanılmış direnç riski, ilaca 

duyarlı TB’li kişiler arasındakinden daha yüksek olmasına rağmen sınırlı veriler elde 

edilmiştir (2, 37). 

M. tuberculosis’in spesifik dirençle ilişkili genlerinde (inhA, katG, rpoB, gyrA, 

rrs, tlyA) çoklu mutasyonların sonucu olarak YİD-TB ortaya çıkmıştır (2, 64, 71). İlaç 

direnci mutasyonunun erken karakterizasyonu, TB hasta yönetimini belirleyebilir ve 

etkisiz toksik rejimleri önleyebilir (62). 

Dünyada gelişmekte olan ülkelerde TB insidansının yüksek olması ve ilaçlara 

direncin artmasıyla acilen tedavi rejimlerini kısaltan veya dirençli TB suşlarını hedef 

alan yeni anti-TB ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır (68, 77). Özellikle TB’de ilaca dirençli 
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suşların ortaya çıkması, HIV/TB koenfeksiyonunun artması TB’nin kontrolünde küresel 

tehlike oluşturmaktadır (66, 74, 78). 

Mikobakterilerin lipidce zengin hücre yüzeyinin varlığı, anti-TB ilaçlar 

tasarlamak için etkili tedavi hedefi sağlamaktadır (79). Anti-TB ilaçlar tasarlanırken 

bakteride bulunan membran proteinleri tercih edilen ilaç hedefleridir (hücre dış 

yüzeyden kolayca erişilebilir) (17). Ancak, zar proteinlerinin yapısal analizi çözünür 

proteinlerden çok daha zordur, bu durum da ilaç yeteneğinin değerlendirilmesini 

engellemektedir. Şimdilerde anti-TB ilaçların hedefi DNA ve RNA polimeraz, DNA 

girazdır (80). Son yıllarda anti-TB maddeleri tanımlamak için tüm hücre tabanlı 

fenotipik tarama stratejileri geliştirilmiştir. Bu stratejiyle büyümeyi inhibe edenler veya 

mikobakteriyi doğrudan öldürmeyi başaran bileşikler tanımlanmaktadır. Burada daha 

çok hücre duvarında bulunan proteinler (MmpL3, DprE1, ATP sentetaz gibi proteinler) 

inhibitör hedef olarak tanımlanmıştır (18). 

Fenotipik taramalarda belirlenen bileşikler: 

 

1. SQ109, adamantane temelli küçük moleküldür. Hücre duvarı inhibitörüdür. 

Faz II klinik denemesindedir ve akciğer TB’sinin tedavisinde kullanılması 

hedeflenmektedir (18, 79). 

2. PA-824, hücre duvarı inhibitörüdür ve solunum zehirlenmesine neden 

olmaktadır. Faz II klinik denemesindedir (18). 

3. Delamanid (önceden OPC-67683 olarak adlandırılmıştır), imidazo-oksazol 

temelli anti-TB ilaçtır. Mikolik asit sentezini inhibe ederek (hücre duvarı 

inhibitörü) M. tuberculosis’i öldürme yeteneğine sahiptir. Faz III klinik 

denemesindedir ve akciğer TB’sinin dirençli formlarına özellikle ÇİD-TB 

tedavisi için denenmiştir (18, 79, 81). 

4.  PBTZ169, hücre duvarı inhibitörüdür. Klinik öncesi gelişme 

denemesindedir (18). 

5.  Bedaquiline (TMC-207), oral diarylquinolinedir. ATP sentetaz inhibitörüdür 

(enerji üretimi inhibitörüdür) ve bakterisidal etki gösterir. FDA tarafından, 

ciddi ve yaşamı tehdit eden hastalıklar için onaylanmıştır. Akciğer ÇİD-TB 

tedavisinde kullanılması hedeflenmektedir. Faz III klinik denemesindedir. 
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Ayrıca bu ilaç, M. tuberculosis’e karşı geliştirilen yeni mekanizmalı ilk 

ilaçtır (18, 70). 

Uzun süredir ilk kez, ÇİD-TB’nin tedavisi için otoriteler tarafından iki yeni 

moleküler madde geliştirilmiştir. Aralık 2012’de FDA bedaquiline ilacını onaylamıştır 

(31). Bedaquiline, belli populasyonlarda örneğin; çocuk, hamile kadın, akciğer dışı 

ÇİD-TB’li kişilerde (klinik denemeye dahil edilmeyen) kullanılmıştır (70). Haziran 

2013 yılında DSÖ ise, ÇİD-TB’nin tedavisinde bedaquiline kullanımının bulunduğu 

geçici politik rehber yayımlamıştır (31). 

Kombinasyon rejimin parçası olarak delamanid için Kasım 2013 yılında, Avrupa 

İlaç Ajansı’nın (EMA) İnsan Kullanımı için Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP) tarafından 

koşullu pazarlama ruhsatı verilmesi tavsiye edilmiştir (31). Bu ilaç, 2014 yılından 

beride yetişkinlerde ÇİD-TB tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca altı yaş ve altındaki 

çocuklar için Mart 2016 ve Nisan 2017 yılında çalışmalar yapılacaktır (81). 

Bunların dışında birçok anti-TB ilaç ve ilaç kombinasyonları denenmektedir. 

Gatifloksasin+moksifloksasin şimdilerde faz III klinik denemesindedir. İlaca duyarlı TB 

tedavisinde kısa süreli tedavi sağlamaktadır (18). Thiadiazol ve imidazothiadiazol 

bileşikleri, M. tuberculosis H37Rv suşlarına karşı antitüberküler etkiye sahiptir (79). 

ÇİD-TB’ye karşı, klinik denemeyi geçen yeni ilaç olarak FS1 bulunmuştur (82). 

Rifapentin, ilaca duyarlı TB için faz II klinik denemesindedir. Ayrıca bu ilaç, latent TB 

enfeksiyonu için faz III klinik denemesindedir, bölünme ömrü RIF’den daha uzundur 

(1, 18). Rifalazil, RIF dirençli TB suşlarında klinik deneme aşamasında ve toksiktir. 

Bunların dışında birçok bileşik klinik denemeye tabi tutulmaktadır. Ancak bazı 

bileşiklerde istenilen başarı düzeyine ulaşılamamıştır. Bazı bileşiklerin M. 

tuberculosis’e karşı sınırlı etki göstermesinin nedeni kalın, mumsu hücre duvarı yapısı 

ve atım pompalarıdır (18). 

M. tuberculosis’in yavaş büyümesi, yüksek virülansı, bulaştırıcılığı yeni anti-TB 

tedavileri ve aşıların translasyonel gelişimini ve keşfini araştırmalar yönünde 

engellemiştir (63, 83). Çalışmalarda uzmanlaşmış bir tesise ve yüksek maliyet 

gerektiren bir biyogüvenlik düzeyi 3 laboratuvara ihtiyaç duyulmaktadır (63). Ayrıca 

yeni anti-TB ilaçlar hepatotoksisite, ototoksisite, refrotoksisite gibi ciddi yan etkilere 

neden olmaktadır (84). Bu saydığımız nedenlerden dolayı kimyasal maddelerin 



25 
 

geliştirilmesi zahmetli, pahalı, bilimselliği zor bir çaba haline gelmiştir. Bu da birçok 

ilaç firmasının antibiyotik gelişimini terk etmesine yol açmıştır (18). 

 

 

2.10. Korunma 

 

TB’yi önlemek için 1921 yılından bu yana dünya çapında kullanılan tek aşı M. 

bovis BCG aşısıdır (78, 85, 86). Bu aşı ile çocukluk TB’sinin bazı formlarından 

korunulmasına rağmen özellikle yetişkin akciğer TB’sine karşı koruma 

sağlanamamaktadır (86). Yani BCG, gençler ve yetişkinler arasında TB’ye karşı az 

koruma sağlarken, aşı genellikle TB’nin yaygın olduğu ülkelerde bebek ve küçük 

çocuklara verilmektedir. Aşı çocuklarda TB’nin en şiddetli formlarından sadece 

bazılarını önleyebilmektedir (19). BCG, bebeklerde koruyuculuğu daha çok TB 

menenjit ve miliyer TB’ye karşı göstermekte iken akciğer formlarına karşı etkisi 

sınırlıdır (78). Böylece daha çok akciğer dışı TB’yi önlemede etkili olduğu görülmüştür 

(87). 

Küresel bir tehdit haline gelen TB ile mücadele etmek için, hastalık yayılışını ve 

enfeksiyonunun devamını önlemek için acilen etkili aşıların geliştirilmesine ihtiyaç 

duyulmuştur (80). Geçen 15 yıl içinde yeni aşı gelişimi hızlandırılmıştır (87). Dünya 

çapında yetişkin ve yeni doğanlara karşı etkili koruma sağlayabilecek 15’den fazla 

farklı aşı araştırması vardır (78). Yeni aşılardan bir tanesi viral vektör içeren MVA85A 

(Modified Vaccinia Ankara) aşısıdır. Ancak bu aşı TB’ye karşı etki gösterememiştir 

(11, 87). Bunun dışında faz I ve II denemelerinde birkaç TB aşısı bulunmaktadır. Ancak 

yetişkinlerde TB’yi önlemede etkili olan bir aşı belirsizliğini korumaktadır (1). Klinik 

aşamada iki canlı aşı vardır, bunlar; rekombinant BCG (rBCG VPM1002) ve M. 

tuberculosis’in bir çift delesyon mutantı olan MTB VAC aşılarıdır (86). Umut verici aşı 

adaylarından birisi de faz II denemesindeki M72/AS01E aşısıdır (80). 

DSÖ, ÇİD-TB’nin yayılmasına bağlı olarak 2006 yılında ilaç direncine karşı 

geliştirdiği stratejileri açıklamıştır. Küresel plan, 1990 yılındaki TB’den ölüm 

oranlarının seviyesini 2015 yılına kadar yarı yarıya düşürmektir ve 2050 yılında 

tamamen ortadan kaldırmaktır (3). Böylece halk sağlığı problemi olan TB’yi yok etmeyi 

hedeflemektedir (16). 
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TB’yi durdurma stratejisi, 2015 yılından 2035 yılına kadar daha iyi tanılar, yeni 

nokta tedavi testleri, daha güvenli daha kolay kısa tedavi rejimleri, latent TB için daha 

güvenli ve etkili tedavi rejimi, hastalık öncesi ve sonrası için etkili aşılar geliştirmeyi 

hedeflemektedir (32). Böylece 2015’den 2035 yılına kadar hedef, TB ile hastalananların 

sayısını %90’a kadar, TB ölümlerini %95’e kadar azaltmaktır (33). Özellikle 

günümüzde ÇİD ve YİD suşlarının artış göstermesi küresel amacın başarılamayacağını 

düşündürmektedir (80). 

Ülkemizde, DSÖ tarafından küresel kontrol programı ile aynı standartlarda olan 

Ulusal TB Kontrol Programı uygulanmaktadır. ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ 

kapsamında Sağlık Bakanlığı, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde TB 

kontrol hizmetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmalar “TB’siz Dünya” için DGTS ve 

TB’yi durdurma stratejisi yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü 

kuruluşlarla birlikte yürütülmektedir (88). 

 

 

2.11. Anti-TB Aktiviteye Sahip Yeni Bileşikler 

 

Günümüzde antimikrobiyal tedavide direnç sorunu devam etmektedir. İlaçların 

düzensiz kullanılmasının yanı sıra, immün sistemi baskılanmış hastaların sayısının 

artması sonucunda, bu ilaçların önemli bir bölümüne hızla direnç gelişmektedir (89). 

Değişik nedenlerden kaynaklanabilen bu direnç gelişmesi, bazı enfeksiyon 

hastalıklarının tedavisinde ciddi problemler oluşturmakta ve buna bağlı olarak da 

bakteriyel ve fungal enfeksiyonların yol açtığı mortalite ve morbidite insidansı giderek 

artmaktadır (90, 91, 92). 

Antimikrobiyal ajanlara karşı hızlı direnç gelişimi, araştırmacıları yeni ve etkili 

antimikrobiyal ilaç geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. 

Araştırmacılar özellikle, direnç gelişimini önlemenin, mevcut ilaçlardan farklı yapıdaki 

yeni moleküllerin geliştirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda fikir birliği 

içerisindedirler. Bu nedenle farklı yapı taşıyan çok sayıda bileşik üzerinde araştırmalar 

yapılmaktadır (5, 93-102). 

Antimikrobiyal etkili bileşiklerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda, dikkat 

çeken kimyasal yapılar arasında benzimidazol halka sistemi yer almaktadır. Bu halka 
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sistemini taşıyan bileşiklerin, antiülseratif, antihelmintik, antihistaminik, antiinflamatuar 

ve antioksidan gibi pek çok etkisi nedeniyle ilaç etken maddesi olarak tedavide 

kullanılması (6), aynı zamanda DNA bazlarının temel yapılarının izosteri olmaları 

nedeniyle canlı sistemlerdeki biyopolimerlerle daha kolay etkileşebilecekleri 

düşünülmektedir. Vitamin B12 (siyanokobalamin) ile adenin, guanin gibi pürin 

yapısındaki nükleik asit bazlarının da benzimidazol halkası izoster yapılarını taşımaları, 

bu halka sistemin canlı organizmalar tarafından tanındığı fikrini desteklemektedir. 

Ayrıca, astemizol, mebendazol, enviroksim, karbendazim ve benomil gibi 

benzimidazol halkası taşıyan bileşiklerin [1] bakteri büyümesini baskıladığı da 

literatürlerde kayıtlıdır (103, 104). 

 

 

   Astemizol 

 

 

 

 

 

 

        Mebendazol 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

    [1] 

  

          Enviroksim 
       

Benomil 

 

Karbendazim 

 

Şekil 2.1: Astemizol, mebendazol, enviroksim, karbendazim ve benomil gibi benzimidazol halkası 

taşıyan bileşikler 
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 Benzimidazol halka sistemi üzerinde yapılan çalışmalarda, antimikrobiyal 

aktivitede özellikle 1, 2, 5 ve 6. konumlarına yapılan sübstitüsyonların önemi dikkat 

çekmektedir (7). 

Yine yapılan literatür çalışmaları sonucunda benzimidazol türevi bileşiklerin 

çeşitli biyolojik aktivitelerinin yanı sıra anti-TB aktivitelerinin belirlenmiş olması, bu 

tez çalışmamızda, bazı 2-sübstitüe, 2,5-disübstitüe veya 2,5-6-trisübstitüebenzimidazol 

türevi 11 adet bileşiğin sentezi ve antitüberküloz aktivitelerinin araştırılarak yapı-

aktivite ilişkilerinin ortaya konulması planlanmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

3.1. Çalışılan Bakteri Suşu 

 

Bu tez çalışmasında, sentezlenen 2-sübstitüebenzimidazol türevi bileşiklerin 

anti-TB aktivitesi M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) standart suşu üzerinde 

araştırıldı. Bu standart suş Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı Mikobakteriyoloji Laboratuvarı’ndan temin edildi. Çalışmada standart 

anti-TB ilaç olarak INH ve EMB kullanıldı. 

 

 

3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 

 

 

3.2.1. Kullanılan Cihazlar 

 

 Güvenlik Kabini (Heraeus-HERA safe) 

 Derin Dondurucu (Uğur) 

 Etüv (Memmert) 

 Otoklav (Nüve-OT 020) 

 Hassas Terazi (Scaltec) 

 Buzdolabı (Indesit) 

 Vortex (NM-110) 

 Su Banyosu (Memmert) 

 Distile su cihazı (Nüve NS 108) 

 Mikropipet Seti (Gilson-Pipetman-P 10-P100-P1000) 

 Manyetik ısıtıcılı karıştırıcı 

 Rota evaparatör 

 Flash kromotografi 
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3.2.2. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

 

 Lowenstein Jensen besiyeri (Merck 01256-03) 

 Middlebrook 7H10 Agar (Difco 262710 Becton Dickinson and Company, 

Sparks, MD, USA) 

 Oleik asit, albümin, dekstroz, katalaz (OADC) (BBL 212240 Becton 

Dickinson and Company, Sparks, MD, USA) 

 İzoniazid (Sigma-Aldrich I3377) 

 Etambutol (Sigma-Aldrich E4630) 

 Dimetil sülfoksit (DMSO) (Sigma D8418) 

 Bazik fuksin (Sigma C-4165) 

 %95’lik etil alkol (Sigma E-285) 

 Metilen mavisi (Sigma 6900) 

 Hidroklorik asit (Sigma 920-01) 

 Gliserol (Sigma G516) 

 Distile Su 

 

 

Çalışmada kullanılan tüm çözücüler Merck niteliktedir. Sentez başlangıç 

maddeleri olarak 1,2-fenilendiamin (Merck), 4-kloro-o-fenilendiamin (Aldrich), 4,5-

dikloro1,2-diamin (Aldrich), 4-klorofenilasetikasit (Fluka), 3-(4-klorofenil)propiyonik 

asit (ABCR), 4-hidroksifenilasetik asit (Merck), 2-naftilasetik asit (ABCR), 1-

naftilasetikasit (ABCR), hidroklorik asit (Merck), metanol (Merck), DMF (Merck)  

kullanıldı. 

 

 

3.2.3. Kullanılan Boyalar 

 

 Karbolfuksin Hazırlanması 

0,3 gr bazik fuksin tartılarak 10 ml %95’lik etil alkolde çözüldü. 5 gr fenol 

kristalleri tartılarak 100 ml distile suda çözüldü. Hazırlanan bu solüsyonlar 1/1 oranında 

karıştırıldı. 
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 Metilen Mavisi Hazırlanması 

0,3 gr metilen mavisi tartılarak 100 ml distile suda çözüldü. 

 

 %3’lük Asit Alkol Hazırlanması 

3 ml hidroklorik asit üzerine 97 ml %95’lik etil alkol ilave edildi. 

 

 

3.2.4. Kullanılan Besiyeri 

 

 Lowenstein Jensen Besiyerinin Hazırlanması 

 

37,5 gr toz Lowenstein Jensen (LJ) besiyeri tartılarak cam balona aktarıldı. 

Üzerine 600 ml distile su ve 12 ml gliserol eklendi. 121ºC’de 15 dakika 1 atmosfer 

basınçta otoklavlandı. Otoklavdan çıkan besiyeri benmaride 50ºC’ye kadar soğutuldu. 

Yumurtaların uç tarafı önce %2’lik iyotla daha sonra alkol (%70’lik etil alkol) ile 

silindi. Steril pens ile yumurtalar uç tarafından kırılarak, öncelikle içerisinde steril cam 

bocuk bulunan steril cam balona aktarıldı. Cam balon sürekli karıştırılarak yumurtaların 

tamamen homojenize olması sağlandı. Daha sonra ağız kısmı iki kat steril gazlı bez ile 

kaplanan steril cam mezüre son hacim 1000 ml olacak şekilde aktarıldı. Homojenize 

edilen yumurta, hazırlanmış olan besiyeri üzerine ilave edilerek iyice karıştırıldı. 

Hazırlanan besiyerinden steril tüplere 5’er ml dağıtıldı. Tüpler koagülatörde, 80ºC’de 

eğik bir şekilde, 45 dakika koagüle edildi. Besiyerlerinin sterilite kontrolü için ekim 

yapılmamış bir adet LJ besiyeri 37°C’de inkübatörde 2-3 gün bekletildi. Yine 

hazırlanan bu besiyerinin kalite kontrolü standart suşlarla [M. tuberculosis H37Rv 

(ATCC 27294), M. fortuitum (ATCC 6841), M. kansasii (ATCC12478)] yapıldı. 

 

 Middlebrook 7H10 Agar Besiyerinin Hazırlanması 

  

Ticari olarak temin edilen Middlebrook 7H10 Agar toz haldeki besiyerinin 19 

gr’ı bir cam balona aktarılarak, üzerine 5 ml gliserol ve 900 ml distile su eklendi. 

Otoklavda 121ºC’de 15 dakika 1 atmosfer basınçta tutularak steril edildi. Otoklavdan 

çıkarılan besiyeri benmaride 50-55ºC’ye kadar soğutulduktan sonra içerisine 100 ml 
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Oleik asit - albümin - dekstroz - katalaz (OADC) suplement eklendi. Herhangi bir 

madde içermeyen (kontrol) besiyeri steril vida kapaklı tüplere 5’er ml olacak şekilde 

dağıtıldı ve eğik bir şekilde katılaşması için beklendi. Aynı şekilde anti-TB aktivitesi 

araştırılacak olan maddelerin olduğu besiyeri hazırlanırken otoklavdan çıkan ve OADC 

eklenmiş olan besiyerine son konsantrasyonu 5, 10, 20, 40 ve 80 µg/ml olacak şekilde 

steril edilen maddeler eklendi ve daha sonra steril vida kapaklı tüplere 5’er ml olacak 

şekilde dağıtılarak yine eğik bir şekilde katılaşması beklendi. Çalışmada standart ilaç 

olarak INH (0,2 ve 1 µg/ml) ve EMB (5 ve 10 µg/ml) kullanıldı. Hazırlanan besiyerleri 

kullanılıncaya kadar +4ºC’de muhafaza edildi (105). 

 

 

3.3. Yöntemler 

 

 

3.3.1. Anti-TB Aktivitesi Araştırılacak Olan Maddelerin Hazırlanması 

 

Sentezlenen maddelerin her birinden 2 miligram tartılarak 2 ml’lik ependorf 

tüplere aktarıldı. Daha sonra bu maddeler 2 ml dimetil sülfoksit (DMSO) ile 

sulandırıldı. Maddelerin çözünmesi için bu karışım vortekslendi. Daha sonra bu çözülen 

maddeler enjektöre çekilerek 0,2 μm çapındaki filtrelerden geçirilerek steril edildi. Bu 

maddelerin hazırlanması besiyerinin hazırlandığı gün yapıldı. 

 

 

3.3.2. Agar Proporsiyon Yöntemi İçin İnokülumun Hazırlanması 

 

Çalışmada kullanılan M. tuberculosis H37Rv standart suşunun +4°C’de saklanan 

LJ besiyeri kültüründen yapılan pasajda 2-3 hafta içerisinde üreme olduğu görüldü. 

Üreyen standart suşun saflığı Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN) boyama yöntemiyle kontrol 

edildi (106). LJ besiyerinde saf olarak üremiş olan koloniler, öze ile alındı ve içerisinde 

5 ml steril %0,85’lik serum fizyolojik (SF) ve cam boncuk bulunan 10 ml’lik steril 

tüpün içerisinde süspanse edildi. Daha sonra tüpün ağzı kapatılıp 1 dakika boyunca 

vorteks ile iyice çalkalandı. Bu işlemden sonra vortekslenen tüp hareket ettirilmeden 30 
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dakika bekletilerek büyük partiküllerin ve besiyeri kalıntılarının dip kısma çökmesi 

sağlandı. Bekleme süresinin sonunda hazırlanan süspansiyonun üst kısmından steril 

pipet ile 1 ml yeni bir temiz tüpe alınarak SF ile McFarland 1.0 bulanıklık değerinde 

süspansiyon elde edildi. Bu süspansiyondan 10-2 ve 10-4 dilüsyonlar hazırlandı. Anti-TB 

aktivite testi için ekim, standart suşun 10-2 ve 10-4 sulandırımı için sentezlenen 

maddeleri içeren ve içermeyen (kontrol) besiyerine 100 l olacak şekilde insülin 

enjektörü ile inoküle edildi. Kontaminasyon kontrolü için çalışılan standart suş aynı 

zamanda çikolata agar besiyerine de ekildi. Tüplerin içerisindeki inokülumun besiyeri 

yüzeyine tamamen yayılması sağlanarak, 37ºC’de inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonun 

birinci ve ikinci gününde çikolata agar ve ekim yapılan tüpler kontaminasyon yönünden 

incelendi. Kontaminasyon saptanması durumunda çalışma tekrar edildi. 

Değerlendirmede, anti-TB aktivitesi araştırılan maddeleri içeren ve içermeyen (kontrol) 

besiyerlerinde üremeler ikinci haftadan sonra kontrol edildi ve üçüncü hafta sonunda 

üreme olan tüplerdeki koloniler sayıldı. Koloniler EZN yöntemiyle boyanarak aside 

dirençli basil (ARB) varlığı doğrulandı. Herhangi bir madde içermeyen (kontrol) 

besiyerinde üreyen M. tuberculosis kolonileri sayıldıktan sonra koloni sayısının %1’i 

hesaplandı. Anti-TB aktivitesi araştırılan her bir maddenin beş farklı konsantrasyonunu 

içeren her bir besiyerinde üreme olup olmadığına bakıldı. Üreme yoksa sentezlenen 

maddenin o konsantrasyonunun standart suş üzerinde anti-TB aktivitesi olduğu yönünde 

değerlendirildi. Eğer üreme oldu ise üreme olan konsantrasyondaki koloni sayısı, 

hesaplanan %1’lik sayıdan fazla ise sentezlenen maddenin o konsantrasyonunun 

standart suş üzerinde anti-TB aktivitesinin olmadığı, az ise aktivitesinin olduğu yönünde 

değerlendirildi (107). Bu çalışmanın bütün aşamaları Sınıf II biyogüvenlik kabininde 

gerçekleştirildi. 
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3.4. Kimyasal Çalışmalar 

 

 

3.4.1. Yöntem 

 

Genel Sentez Yöntemi 

5 mmol uygun 1,2-fenilendiamin / 4-kloro-o-fenilendiamin / 4,5-dikloro-1,2-

diamin türevi ve 5.5 mmol uygun asit türevi 20 ml 4N hidroklorik asit içerisinde 

çözüldükten sonra 150°C’de 4-48 saat arasında değişen sürelerde magnetik karıştırıcılı 

ısıtıcı ile geri çeviren soğutucu altında ısıtıldı. Reaksiyonun tamamlanması İTK ile 

izlendi. Hazır plaklar kullanılarak yapılan İTK çalışmalarında, lekelerin belirlenmesinde 

ultraviyole ışığı ve Dragendorff belirtecinden yararlanıldı. Reaksiyon karışımı 

soğuduktan sonra buzlu su üzerine döküldü ve NaHCO3 ile karıştırılarak nötralize 

edildi. Oluşan çökelek süzerek ayrıldı ve soğuk su ile yakındı. Uygun bir çözücüden 

kristallendirildi. Oluşan kristal halindeki bileşik süzülerek alındı ve vakumlu etüvde 

kurutuldu (108-112). 

 

 

3.4.2 Analitik Çalışmalar 

 

 

3.4.2.1. Erime Noktası Tayini 

 

 Sentezleri yapılan bileşiklerin erime dereceleri, Electrothermal 9200 erime 

derecesi tayin cihazı ile saptandı. 

 

 

3.4.2.2. İnce Tabaka Kromotografisi ve Kolon Kromotografisi ile Yapılan  

Kontroller 

 

Plaklar: İnce Tabaka Kromotografisi çalışmalarında Kieselgel 60 F254 ile 0,2 mm 

kalınlığında kaplanmış hazır aluminyum plaklar (Merck) kullanıldı. 



35 
 

Çözücü sistemleri: Sentezlerini yaptığımız bileşiklerin kromatografik 

kontrollerinde aşağıdaki çözücü sistemleri kullanıldı. 

 C-1: Kloroform-metanol (95:5) 

 C-2: Heksan-etilasetat (70:30) 

Kromotogramlarda sentez ürünleri ve başlangıç maddelerine ait lekelerin 

belirlenmesinde UV ışığı ve Dragendorff belirteci yararlanıldı. 

 

 

3.4.2.3. Spektroskopik Kontroller 

 

 

3.4.2.3.1. IR Spektrumları 

  

Spektrumlar, sentezlenen bileşiklerinin Varian 1000 FTIR spektrofotometresinde 

alındı ve dalga sayısı (cm-1) cinsinden değerlendirildi. 

 

 

3.4.2.3.2. 1H NMR Spektrumları 

  

Bileşiklerin 1H NMR Spektrumları, CDCl3 (Merck) içindeki çözeltileri ile 

Varian Mercury 400 FT-NMR spektrofotometrisinde alınıp kimyasal kayma değerleri δ 

skalasında değerlendirildi. Eşleşme sabitleri Hz olarak verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4. BULGULAR 

 

Sentezlenen 11 adet 2-sübstitüebenzimidazol türevi bileşiğin, INH ve EMB baz 

alınarak anti-TB aktivitesi M. tuberculosis H37Rv (ATCC 27294) standart suşu 

üzerinde agar proporsiyon yöntemi ile araştırıldı. Her bir maddenin anti-TB aktivitesi 

iki çalışma yapılarak belirlendi. 

Anti-TB aktivitesi araştırılan maddeler aşağıda verilmiştir: 

 

 2,5-disübstitüebenzimidazol türevi bileşikler: 

ORT-1: 5-Metil-2-(4-hidroksibenzil)-1H-benzimidazol 

ORT-71: 5-Metil-2-(4-Klorofenetil)-1H-benzimidazol 

ORT-78: 5-Metil-2-(4-Klorobenzil)-1H-benzimidazol 

 2-Sübstitüebenzimidazol türevi bileşikler 

ORT-3: 2-(4-Hidroksibenzil)-1H-benzimidazol 

ORT-44: 2-(4-Klorofenetil)-1H-benzimidazol 

ORT-49: 2-(4-Klorobenzil)-1H-benzimidazol 

ORT-64: 2-(1-Naftilmetil)-1H-benzimidazol 

ORT-65: 2-(2-Naftilmetil)-1H-benzimidazol 

 2,5-6-Trisübstitüebenzimidazol türevi bileşikler 

ORT-84: 5,6-Dikloro-2-(4-hidroksibenzil)-1H-benzimidazol 

ORT-89: 5,6-Dikloro-2-(4-klorobenzil)-1H-benzimidazol 

ORT-96: 5,6-Dikloro-2-(4-klorofenetil)-1H-benzimidazol 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda 10-2 dilüsyonda ORT-71, ORT-78, ORT-89 ve 

ORT-96 bileşiklerinin 10 µg/ml; ORT-44, ORT-49, ORT-65 ve ORT-84 bileşiklerinin 

40 µg/ml; ORT-1, ORT-3 ve ORT-64 bileşiklerinin 80 µg/ml MİK değeri ile H37Rv 

standart suşuna karşı etkili oldukları tespit edildi. 

Bakteri konsantrasyonunu daha düşük olduğu 10-4 dilüsyonda ORT-71, ORT-78, 

ORT-89 ve ORT-96 bileşiklerinin 10 µg/ml; ORT-44, ORT-49, ORT-65 ve ORT-84 

bileşiklerinin 20 µg/ml; ORT-1 ve ORT-3 bileşiklerinin 40 µg/ml; ORT-64 bileşiğinin 

ise 80 µg/ml MİK değeri ile H37Rv standart suşuna karşı etkili oldukları belirlendi. 
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Standart ilaç olarak çalışılan INH’ın 10-2 10-4 ve dilüsyonlarda 0,2 µg/ml 

konsantrasyonunda, EMB’nin ise 10-2 10-4 ve dilüsyonlarda 5 µg/ml MİK değeri ile 

H37Rv standart suşuna karşı etkili oldukları bulundu. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre özellikle klor taşıyan 2,5-disübstitüe 

(ORT-71 ve ORT-78) ve 2,5,6-trisübstitüe (ORT-89 ve ORT-96) benzimidazol 

türevlerinin 10 µg/ml MİK değeri ile en aktif bileşikler olduğu ve bu özelliklere sahip 

bileşiklerin yeni geliştirilecek anti-TB ilaçlara temel oluşturacağı sonucuna varıldı 

(Çizelge 4.1). 

 

 

Çizelge 4.1: Anti-TB aktivitesi araştırılan 11 adet 2-sübstitüebenzimidazol türevi bileşiğin MİK değerleri 

 10-2 Dilüsyon 10-4 Dilüsyon 

ORT-1 80 µg/ml 40 µg/ml 

ORT-71 10 µg/ml 10 µg/ml 

ORT-78 10 µg/ml 10 µg/ml 

ORT-3 80 µg/ml 40 µg/ml 

ORT-44 40 µg/ml 20 µg/ml 

ORT-49 40 µg/ml 20 µg/ml 

ORT-64 80 µg/ml 80 µg/ml 

ORT-65 40 µg/ml 20 µg/ml 

ORT-84 40 µg/ml 20 µg/ml 

ORT-89 10 µg/ml 10 µg/ml 

ORT-96 10 µg/ml 10 µg/ml 

INH 0,2 µg/ml 0,2 µg/ml 

EMB 5 µg/ml 5 µg/ml 
INH: İzoniazid, EMB: Etambutol 

 

 

Laboratuvar çalışmaları sonucunda Middlebrook 7H10 besiyerinde üreyen 

H37Rv standart suşunun görünümü aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Şekil 4.1’de ORT-

78 bileşiğinin 10-2 dilüsyondaki üreme görüntüsü verilmiştir. Bu şekilde soldan sağa 

doğru 5, 10, 20, 40 ve 80 µg/ml konsantrasyonundaki tüpler görülmektedir. Birinci tüp 

olan 5 µg/ml konsantrasyonunda üreme varken diğer tüplerde herhangi bir üreme 

görülmemektedir. 

Şekil 4.2’de ORT-3 bileşiğinin 10-2 dilüsyondaki üreme görüntüsü verilmiştir. 

Bu şekilde soldan sağa doğru 5, 10, 20, 40 ve 80 µg/ml konsantrasyonundaki tüpler 
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görülmektedir. İlk dört tüpte (5, 10, 20 ve 40 µg/ml) üreme varken son tüpte yani 80 

µg/ml konsantrasyonunda üreme görülmemektedir. 

Şekil 4.3’de ise çalışmada kullanılan pozitif kontrol besiyerindeki üreme 

görüntüsü verilmiştir. Birinci tüp 10-2 dilüsyondaki pozitif üreme kontrolünü, ikinci tüp 

ise 10-4 dilüsyondaki pozitif üreme kontrolünü göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 4.1: ORT-78 bileşiğinin Middlebrook 7H10 besiyerinde 10-2 konsantrasyonundaki üreme görüntüsü 

 

 

 

Şekil 4.2: ORT-3 bileşiğinin Middlebrook 7H10 besiyerinde 10-2 konsantrasyonundaki üreme görüntüsü 
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Şekil 4.3: Middlebrook 7H10 besiyerinde 10-2 ve 10-4 pozitif kontrol besiyerlerinin görüntüsü 
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5. TARTIŞMA 

 

 

M. tuberculosis, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için günümüzde halen önde gelen 

ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir (113). 

TB’ye karşı savaşta kullanılan günümüzdeki tedaviler onlarca yıl önce 

(1950’lerdeki gibi) geliştirilen ilaçlara dayanmaktadır ve en az altı ay boyunca süren ve 

günlük alınması gereken birden fazla ilaca ihtiyaç duyulmaktadır (114). Mevcut 

kemoterapinin kötü yönetimi, sosyal, tıbbi, ekonomik faktörlerdeki çeşitli değişiklikler 

ilaç direncine neden olarak küresel sağlık için ciddi bir tehdit oluşturan ÇİD-TB ve 

YİD-TB suşlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (114, 115). 

Yaygın ilaç direnci, ÇİD ve YİD-TB oranlarındaki artış ve HIV/TB 

koenfeksiyonu insidansının artışı ve anti-TB ilaçların ağır yan etkileri TB tedavisinde 

klinik zorluklara yol açmaktadır. Bu zorluklarla mücadele etmek için yüksek terapötik 

etkinliği ve güvenliği olan yeni kimyasal maddelerin geliştirilmesi ve tasarlanmasına 

sürekli ihtiyaç duyulmaktadır (116). 

Benzimidazol, benzen ve imidazol halkasından oluşan nitrojen, oksijen, sülfür 

içeren heterosiklik bir bileşiktir (117). Birçok doğal bileşiğin yapısında rastlanan 

benzimidazol, nükleik asit yapısında yer alan heterosiklik bazların yapısal olarak 

benzerleridir (118). Benzimidazol; biyolojik aktiviteleri, klinik uygulamaları, inhibitör 

ve uygun seçicilik aktiviteleri nedeniyle son derece önemli bir bileşiktir. Benzimidazol 

halkası modern ilaç keşfinde önemli bir farmakofordur (117). Ayrıca 1952 yılında 

keşfedilen INH, piridin yapısında anti-TB ilaçtır ve araştırmaları piperidin üzerine 

yoğunlaştırmıştır (114, 116). Şu anda özellikle TB tedavisi için klinik olarak geliştirilen 

pipelinden sadece altı yeni bileşik vardır (119). 

Son yıllarda biyolojik aktiviteleri nedeniyle benzimidazol türevlerinin sentezine 

ilgi artmıştır (117). Böylece TB’ye karşı benzimidazol türevlerinin kullanılması ile ilgili 

birçok çalışma yapılmış ve iyi sonuçlar rapor edilmiştir. Bu durum benzimidazol türevi 

yeni ve etkili anti-TB ajanlarının keşfedilebileceği inancını artırmıştır (115). 

Hücre bölünmesinde görev yapan FtsZ (bir tubulin homoloğu) polimerizasyonu 

inhibitörü olan albendazol ve thibenazol bileşiklerinin bulunmasından sonra bu 
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bileşiklerin her ikisinin de ortak bir benzimidazol parçası paylaşmasından dolayı yeni 

anti-TB maddelerin üretiminde iskelet olarak daha çok tercih edilmiştir (120). 

İndol halkası ile benzimidazol halkasını iminometilen köprüsüyle bağlamak 

koşuluyla oluşturulan 2-aril-3-[N-(2/3/4-benzimidazoI-2-il)fenil]imino-metilenindol 

türevlerinde antitüberküler etkinin incelendiği bir çalışmada bileşiğin in vitro olarak 

Mycobacteria’lara karşı oldukça etkin olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise 2. 

konumunda adamantilmetil grubu taşıyan benzimidazol halkasının M. tuberculosis 

H37RV suşuna karşı pirazinamid’den daha etkili olduğu bildirilmiştir (118). 

Gümüş ve ark.’nın yaptıkları bir çalışmada benzimidazol halkasının 5. 

konumundaki ve 2. konumda yer alan fenil halkasının orto ve para konumlarındaki 

grupların etkiye katkılarının belirlenmesi amacı ile 4 tanesi orijinal toplam 10 adet 2', 4', 

5-trisübstitüe-2-fenilbenzimidazol türevi bileşik sentezlenerek bu bileşiklerin in vitro 

anti-TB etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak; 5-Kloro-2-(o, p-dimetilfenil) benzimidazol 

hidroklorür ve 5-Nitro-2-(o-metilfenil) benzimidazol hidroklorür bileşiklerinde hiç 

etkiye rastlanılmadığı belirtilmiştir. 2-(o-Metoksifenil) benzimidazol hidroklorür 

bileşiğinin MİK değeri 16.28 µg/ml olarak bulunmuştur. Bu bileşiğin in vitro anti-TB 

etki sonucunun literatürdeki değerlerle kıyaslanabilir ölçüde olduğu belirtilmiştir (121). 

Yine Gümüş ve ark.’nın başka bir çalışmasında, bazı 2-benzilbenzimidazol ve 2-

fenoksimetilbenzimidazol türevleri sentezlemiş ve M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı 

in vitro tüberkülostatik aktivitelerini belirlemek için test etmişlerdir. Çalışma sonucunda 

2-fenoksimetilbenzimidazol türevinin 2-benzilbenzimidazol türevinden daha etkili 

olduğu belirtilmiştir. Klinik örneklerden izole edilen M. tuberculosis suşları 

incelendiğinde ise en etkili bileşiğin 5-kloro-2-fenoksimetilbenzimidazol olduğu 

belirtilmiştir (MİK değeri 125 µg/ml) (122). 

Yoon ve ark. yedi yeni benzimidazol türevi sentezledikleri çalışmada ve M. 

tuberculosis H37Rv ve INH dirençli M. tuberculosis’e karşı bu maddelerin 

antimikobakteriyel etkinliklerini test etmişlerdir. Genel olarak fenil halkasının 4. 

konumunda elektron çeken bir grup sübstitüentin iyi aktive gösterdiği vurgulanmıştır. 

Test edilen bileşiklerden Etil 1-(2-(4-(4-(etoksikarbonil)-2-aminofenil) piperazin-1-

il)etil)-2-(4-klorofenil)-1 H-benzimidazol-5-karboksilat’ın 0.195 µg/ml, Etil 1-(2-(4-(4-

(etoksikarbonil)-2-aminofenil) piperazin-1-il) etil) -2-(4-(triflorometil)fenil)-1 H-

benzimidazol-5-karboksilat’ın 0.135 µg/ml, Etil 1-(2-(4-(4-(etoksikarbonil)-2-
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aminofenil) piperazin-1-il) etil)-2-(4-(5-(4-florofenil) piridin-3-il) fenil)-1 H 

benzimidazol-5-karboksilat’ın 0.112 µg/ml (en etkili) MİK değerleri ile M. tuberculosis 

H37Rv suşuna karşı mükemmel etki gösterdiğini belirtmişlerdir. Ancak 2,4-dihidroksi 

ve 4-metoksi sübstitüe analog bileşikler gibi elektron verici grupların ortalama önleyici 

etkiye sahip oldukları vurgulanmıştır. Böylece elektron çeken grupların 

antimikobakteriyel etkilerinin belirgin olduğu vurgulanmıştır (115). 

Malinka ve ark. BACTEC 460 TB radyometrik sistem kullanarak yaptıkları ilk 

tarama sonucunda 6.25 µg/ml MİK değerinin tespit edildiğini bildirmişlerdir. Sonuçta 

M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı en etkili bileşikler olarak 2-[2-(2-Fenoksi-etoksi) 

etil]-4,6-metilizotiazolon [5,4-b] piridin-3(2H)-on ve izotiazolopiridin tespit edildiğini 

belirtmişlerdir (MİK değerleri 1.56-6.25 µg/ml). Yine de bu aktivitenin referans ilaç 

olan RIF’den (MİK: 0.125 µg/ml) yaklaşık 10-50 kat daha düşük etkiye sahip olduğu 

vurgulanmıştır (123). 

Birajdar ve ark. sentezledikleri 2-metil benzimidazolün amino alkol türevlerinin 

anti-TB etkilerini Microplate Alamar Blue Assay (MABA) yöntemi ile incelemişlerdir. 

Yaptıkları çalışmalarda 1-(3-(metoksimetil)-3-metil azetidin-1-il)-3-(2-metil-1H-

benzo[d] imidazol-1-il) propan-2-ol ve 1-((1R, 5S, 6S)-6-(dimetilamino)-3-azabisiklo 

[3.1.0] heksan-3-il)-3-(2-metil-1H-benzo[d] imidazol-1 il) propan-2-ol bileşiklerinin 

6.25 µg/ml MİK değerleri ile M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı etkisinin orta 

seviyede olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir (124). 

Nandha ve ark. florobenzimidazol türevlerini sentezledikleri çalışmalarında sıvı 

dilüsyon yöntemiyle M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı bu maddelerin etkinliğini 

araştırmışlardır. Kloro, imidazol, fenoksi sübstitüe florobenzimidazollerin 12.5 ile 100 

µg/ml arasında değişen MİK değerleri ile anti-TB aktiviteleri gösterdiği belirtilmiştir. 

Çalışmada aril eter türevleri arasında aromatik halkalarda 4-kloro sübstitüeye sahip 

halojenlenmiş bileşiklerin 25 µg/ml MİK değeri ile daha etkili olduğu belirtilmiştir. En 

etkili bileşik olarak imidazol sübstitüe analoğunun tespit edildiği vurgulanmıştır (MİK: 

12.5 µg/ml). Bu çalışmada yeni sentezlenen bazı imidazolilmetil sübstitüe 

florobenzimidazol türevlerinin anti-TB etkilerinin olduğu, sonuç olarak imidazol 

sübstitüe bileşiklerin ve paraklorofenil eter analoglarının en etkili bileşikler olduğu 

belirtilmiştir (125). 
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Park ve ark. yaptıkları çeşitli çalışmalarda iskelet olarak benzimidazol bileşiğini 

kullanmışlardır. Yaptıkları bir çalışmada 2,5,6- ve 2,5,7- trisübstitüe benzimidazol 

türevlerinin anti-TB aktivitesinin araştırıldığı belirtilmiştir. Başka bir çalışmalarında ise 

2,5,6-trisübstitüe benzimidazollerin yeni bileşeninin sülfür ve eter bağlantısı açısından 

6. konumunda sentezlendiğini ve bileşiklerin M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı 0.63-

12.5 µg/ml aralığında MİK değerlerine sahip olduğu vurgulanmıştır. Çalışılan 

bileşiklerden 5-Butoksikarbonilamino-2-sikloheksil-6-(4-fluorofenil)-1H-benzimidazol 

ve 2-Sikloheksil-5-(2,4-diflorobenzamid)-6-(4-fluorofenil)-1H-benzimidazol’un FtsZ 

polimerizasyonu için seçildiği, bu bileşiklerin doza bağlı olarak FtsZ düzeneğini 

engellediğini tespit etmişlerdir. Bu sonucun bu serideki tüm potansiyel benzimidazoller 

için geçerli olacak benzimidazol ve M. tuberculosis FtsZ proteini arasındaki bağlanma 

etkileşimine bir kanıt sağladığı vurgulanmıştır (120). 

Knudson ve ark. yaptıkları bir çalışmada M. tuberculosis’e karşı 

antimikobakteriyel etki gösteren yeni sınıf benzimidazolleri rapor etmişlerdir. Bu 

çalışmada SB-P1G10’un 3-6.25 µg/ml aralığında, SB-P3G2’nin 0.39-0.78 µg/ml 

aralığında ve SB-P8B2’nin de 0.78-1.5 µg/ml aralığında MİK değerleri ile M. 

tuberculosis H37Rv ve Erdman suşlarına karşı etkili oldukları belirtilmiştir (113). 

Knudson ve ark. yaptıkları başka bir çalışmada sistematik yapısal değişiklikler 

ile sübstitüe benzimidazollerin optimizasyonuna devam etmişlerdir. MİK değeri 0.06-

0.63 µg/ml aralığında olan birkaç benzimidazol türevi tanımlamışlardır. En etkili 

bileşiklerin SB-P17G-C2 (MİK: 0.06 µg/ml) ve SB-P17G-A20 (MİK: 0.16 µg/ml) 

olduğu rapor edilmiştir (126). 

Revathi ve ark. yaptıkları çalışmada 1,4-sübstitüe piperidin türevleri ve 1- 

sübstitüe piperidin türevlerinin çok güçlü bir anti-TB aktiviteye sahip oldukları 

belirtilmiştir (116). 

Ersan ve ark. yaptıkları çeşitli çalışmalarda benzimidazol türevlerinin 

antimikrobiyal, antitümör aktivitelerini belirlemişlerdir. Başka bir çalışmalarında 

bisbenzimidazol türevlerinin anti-TB aktivitelerini araştırmışlardır. Sentezlenen 

bileşiklerin anti-TB aktivitelerinin INH ve EMB standart maddeleri ile karşılaştırılabilir 

olduğu ve özellikle F atomu taşıyan türevlerin en aktif bileşik oldukları 

değerlendirilmiştir (127). 
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Yapılan bu çalışma sonucunda INH ve EMB baz alınarak, M. tuberculosis 

H37Rv standart suşu üzerinde anti-TB aktivitesi incelenen 2-sübstitüebenzimidazol 

türevi bileşiklerden özellikle klor taşıyan 2,5-disübstitüe (ORT-71 ve ORT-78) ve 2,5,6-

trisübstitüe (ORT-89 ve ORT-96) benzimidazol türevlerinin 10 µg/ml MİK değeri ile en 

aktif bileşikler olduğu ve bu özelliklere sahip bileşiklerin yeni geliştirilecek anti-TB 

ilaçlara temel oluşturacağı ve bu konuda çalışma yapan kişilere yol göstereceği 

sonucuna varıldı. 

Sonuç olarak, benzimidazol türevleri araştırmacıların dikkatini çekmekte, 

ülkemizde ve birçok ülkede yapılan yeni araştırmalarda bileşiğin farklı sübstitüentleri 

ile değişik kemoterapötik etkinliklerin sağlandığı yeni türevlerin araştırılmasına devam 

edilmektedir. 
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

 

Bu çalışmada sentezlenen 2-sübstitüebenzimidazol türevi bazı bileşiklerin anti-

TB aktiviteleri INH ve EMB referans alınarak M. tuberculosis H37Rv standart suşu 

üzerinde agar proporsiyon yöntemi ile araştırıldı. Aktivite tayini belirlenirken her 

bileşik iki defa çalışıldı. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 2-sübstitüebenzimidazol türevi 

bileşiklerden klor taşıyan 2,5-disübstitüe ve 2,5,6-trisübstitüe benzimidazol türevlerinin 

MİK değerlerinin 10 µg/ml olduğu belirlendi. Diğer bileşiklerin ise 20-80 µg/ml 

konsantrasyonlarında değişen oranlarda MİK değerlerine sahip oldukları görüldü. 

Bu çalışmada anti-TB aktivitesi tespit edilen bileşiklerin standart dirençli suşlar 

(SM, INH, RIF, EMB) ve TB’li hastalardan izole edilen ilaç dirençli ve duyarlı klinik 

suşlar üzerindeki aktiviteleri araştırılacaktır. 

Sonuç olarak klor taşıyan bu bileşiklerin diğer bileşiklere göre en aktif bileşikler 

olduğu, bu özelliklere sahip bileşiklerin yeni geliştirilecek anti-TB ilaçlara temel 

oluşturacağı ve bu konuda çalışma yapan bilim insanları için yol gösterici olacağı 

sonucuna varıldı. 
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