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                                                       ÖZET 

 

 

Bütün dünyada önemini sürdüren bir enfeksiyon hastalığı olan 

tüberkülozun etkeni olan mycobacterium tuberculosis ile enfekte olan 

bireylerin hemen hemen tamamında enfeksiyon gelişmekte, ancak bu 

kişilerin %5-10 kadarında hastalık tablosu ortaya çıkmaktadır. Bu hastaların 

çok azında altta yatan bir risk faktörü tespit edilebilmektedir. Özellikle son 

yıllarda yapılan çalışmalar, bu durumdan sosyoekonomik faktörler, kalabalık 

yaşam ve malnütrisyon gibi çevresel faktörler kadar, konağa ait genetik 

faktörlerin de sorumlu olduğunu ortaya koymuş ve tüberküloza genetik 

yatkınlık oluşturan pek çok genetik faktör belirlenmiştir. Bunlar arasında 

mannoz bağlayıcı lektin ve tümör nekrozis faktör-alfa üzerinde de 

durulmaktadır.  

MBL, mycobacterilerin makrofajlara alınmasını sağlayan bir bağlayıcı 

protein olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle düşük serum MBL düzeylerine 

neden olan fonksiyonel mutasyonların pulmoner tüberküloza yatkınlığı 

artırabileceği üzerinde durulmaktadır. TNF-α ise mycobacteri 

enfeksiyonlarının hem invivo hem de invitro kontrolünde rol oynayan önemli 

bir sitokindir.  

Bu çalışmanın amacı tüberküloz tanısı alan olgular ile sağlıklı kontrol 

grubunda TNF-α ve MBL gen polimorfizmi sıklığını karşılaştırarak, tüberküloz 

ile TNF-α ve MBL gen polimorfizmi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Çalışmamıza 69 tüberkülozlu ve 70 sağlıklı birey dahil edildi. 

Çalışmada izole edilen DNA’larda MBL ve TNF-α A/G gen polimorfizmi 

belirlemek için PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemi kullanılarak 

genotipleme yapıldı. Agaroz jel elektroforezinde oluşan bantlara göre genotip 

tayini yapıldı. İstatistiksel değerlendirme Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda SPSS 13.0 paket programı kullanılarak 

yapıldı. 

TNF-α genotip çalışmasında tüberküloz grubunda 0 kişide AA 

genotipi, %18.8 kişide GA genotipi, %81.2 kişide GG genotipi mevcuttu. 
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Kontrol grubunda; %2.9 kişide AA genotipi, %11.4 kişide GA genotipi ve 

%85.7 kişide GG genotipi saptandı. MBL genotip incelemesinde ise 

tüberküloz grubunda %11.6 AA genotipi, %18.8 kişide GA genotipi, %69.6 

kişide GG genotipi saptanırken, kontrol grubunda %17.1 kişide AA 

genotipi, %15.7 kişide GA genotipi ve %67.1 kişide GG genotipi bulundu. 

Her iki grup arasında MBL gen polimorfizmi açısından anlamlı bir farklılık 

gözlenmedi (p=0.614). 

Bulgularımız TNF-α ve MBL gen polimorfizmleri ile tüberküloz gelişme 

riski arasında bir ilişki olmadığını göstermiştir; ancak, olgu sayısı sınırlı 

olduğu için bu sonuç daha geniş serili çalışmalarla desteklenmelidir  

 

Anahtar kelimeler: Tüberküloz, genetik polimorfizm, mannoz 

bağlayıcı lektin, tümör nekrozis faktör-alfa. 
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SUMMARY 

 

 

Mannose Binding Lectin and Tumor Necrosis Factor-alpha Gene 

Polymorphism in Tuberculosis Patients 

 

Tuberculosis is still an important infectious disease all around the 

world. Its etiologic agent, Mycobacterium tuberculosis, infects nearly all 

exposed people, but only 5-10% of them developed clinical disease. In only a 

few of these individuals, an underlying condition can be found. Genetic 

factors of the host are as important determinants for developing tuberculosis 

as socioeconomical status, crowded living conditions and malnutrition. Many 

genetic factors have been studied and TNF-α (Tumor Necrosis Factor- alpha) 

and MBL (Mannose Binding Lectin) have been found to be associated with 

tuberculosis. 

MBL functions as a binding protein which provides mycobacterium to 

take in macrophages. So it is emphasized that functional mutations which 

lead to low serum MBL levels can increase susceptibility to pulmonary 

tuberculosis. TNF-α is an important cytokine that play role in the control of 

mycobacterial infections both in vivo and in vitro.  

The purpose of this study is to investigate the presence of TNF-α and 

MBL genetic polymorphism in tuberculosis patients. It is intended to evaluate 

whether this genetic variability is a predisposition. 

69 patients and 70 healthy control subjects were enrolled in our study. 

Genotyping was made by using PCR methods to determine TNF-α and MBL  

A/G gene polymorphism in DNA that are isolated in study. Genotypes were 

performed according to bands occurring on agarose gel electrophoresis. 

Statistical analyses were performed at Uludag University Biostatistics 

Department using SPSS version 13.0 programme. 

The ration of AA genotype was 0%, GA genotype was 18.8% and GG  

genotype was 81.2% in patients group;  AA genotype was 2.9%, GA 

genotype was 11.4%, GG genotype was 85.7% in control groups for TNF-α.  
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The ration of AA genotype was 11.6%, GA genotype was 18.8 % and 

GG genotype was 69.6% in patients group; AA genotype was 17.1%, GA 

genotype was 15.7%, GG genotype was 67.1% in control groups for MBL. 

There wasn’t statistically significant difference for AA, GA and GG genotypes 

between patients and controls (p>0.05).  

Our finding have showed that there is no relationship between TNF-α 

and MBL gene polymorphism and risk of development of tuberculosis; but 

this result should be supported by studies due to its limited patient number. 

 

Key words: Tuberculosis, gene polymorphism, mannose binding 

lectin, tumor necrosis factor-alpha. 
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GİRİ� 

 

 

Tüberküloz 

 

Tanım 

Milattan önce 5000 yılından beri bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan 

tüberküloz, 1882’de Robert Koch tarafından izole edilen, günümüzde 

“mycobacterium complex” olarak adlandırılan, mycobacterium tuberculosis, 

mycobacterium africanum ve mycobacterium bovis tarafından oluşturulan 

kronik nekrotizan bir bakteriyel enfeksiyondur (1, 2). 

Bulaşma şekilleri ve halk sağlığı uygulamaları bakımından farklı 

olduğu için sadece mycobacterium tuberculosis tarafından oluşturulan 

hastalık için “TÜBERKÜLOZ” tanımını kullanmak, diğer mycobacterium 

hastalıklarını “mycobacterium x’e bağlı mycobacteriosis” diye adlandırmak 

önerilmektedir (3). 

Epidemiyoloji 

Tüberküloz yeryüzündeki en yaygın ve en eski enfeksiyondur (4,5). 

Tarih boyunca büyük bir sağlık problemi olarak süregelmiş, insidansı 

1900’lerin başında düşmeye başlamış, 1950’lerde antitüberküloz ilaçların 

kullanıma girmesiyle bu düşüş hızlanmış ancak HIV enfeksiyonu ve çok 

ilaca dirençli basille infekte bireylerin artışıyla 1985’ten itibaren insidansı 

tekrar artmaya başlamıştır (6). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre her yıl dünya nüfusunun üçte 

birinin mycobacterium tuberculosis ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir 

(7). Dünyada 1999’da 8.4 milyon yeni tüberküloz olduğu; halen 16.2 milyon 

insanın hasta olduğu ve yılda 1.87 milyon kişinin bu hastalıktan hayatını 

kaybettiği bildirilmiştir (7). Hastalığın etkisi az gelişmiş ülkelerde daha 

yüksektir. Vakaların %95’i ve ölümlerin %98’i gelişmemiş ülkelerde ortaya 

çıkmaktadır (8). DSÖ’nün tüberküloz kontrolünün surveyansı, planlaması 

ve bütçesi hakkındaki 9. yıllık raporuna göre; 2003 yılında 8.8milyon yeni 

olgu olduğu (yüzbin nüfusta 140), 3.9 milyonunun (yüzbin nüfusta 62) 
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yayma pozitif olduğu ve bunlardan 674000’inin (yüzbin nüfusta 11) HIV 

virüsü ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir (9). 

Tüberküloza bağlı ölümler tüm ölümlerin %7’sini, 15-59 yaş 

arasındaki ölümlerin ise yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır (9). 

Tüberkülozlu olguların sayısı çoğu batı ülkelerinde ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde azalma eğilimi göstermektedir. Buna karşın Doğu Avrupa 

ülkelerinde, Afrika’da ve diğer birçok gelişmekte olan ülkede tüberkülozlu 

olgu sayısının arttığı bildirilmektedir (10,11). Tüberküloz sıklığındaki 

azalmanın bazı ülkelerde yavaşlamasında, bazı ülkelerde ise görülme 

sıklığının artmasında “Human Immundeficiency Virus (HIV)” 

enfeksiyonunun önemli bir rolü bulunmaktadır. Çoğu Afrika ülkesinde 

özellikle 1992 yılından itibaren, tüberkülozlu hastaların sayısında HIV 

enfeksiyonu sıklığındaki artışa paralel olarak belirgin bir artış gözlenmiştir 

(10). AIDS, diabetes mellitus ve immün sistemi baskılanmış hastalarda 

pulmoner tüberküloz görülme sıklığı ile birlikte aynı zamanda bu hastalarda 

atipik radyolojik patern görülme sıklığı da artmaktadır (12, 13). 

Ülkemizdeki duruma bakacak olursak; ilk “Veremle Savaş Derneği” 

1918’de kurulmuş, 1951’de yaygın BCG uygulanmasına başlanmış, 1960-

1976 arasında tüm yerleşim alanları mikrofilm taramasından geçirilmiştir. 

Ülkemizdeki insidansla ilgili veriler Sağlık Bakanlığının istatistiklerinden 

elde edilmektedir. Buna göre Türkiye’de tüberküloz insidansı, 1970 yılında 

yüzbinde 126, 1980 yılında yüzbinde 52, 1990 yılında yüzbinde 44 ve 2005 

yılında yüzbinde 26 olarak bulunmuştur (14). 

Bulaşma 

Tüberkülozda bulaşma esas olarak solunum yolu ile oluşur. Hasta 

bireyin öksürme, konuşma, şarkı söyleme gibi solunum hareketleriyle 1-3 

basille yüklü 1-5 mikron çapındaki damlacıklar ortam havasına dağılır ve 

bunların solunmasıyla basiller terminal hava yollarına kadar ulaşır (6). 

Kaviter akciğer lezyonu olan ve larinks tutulumu olanlarda bulaştırıcılık 

daha yüksektir. Bunun nedeni bakterinin büyümesi ve replikasyonu için 

kavite içindeki oksijenin daha bol olması, asid yapıdaki kazeöz materyalin 

kaybı ve kavite ile yaşam ortamı arasındaki daha direkt çıkış rotasıdır. 
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Daha çok öksürük ve daha çok basil olması da bunun sebeplerindendir. 

Bununla beraber hastalığın oluşabilmesi için hasta ile uzun süreli temas 

gerekmektedir. Yayma pozitif bireylerin yayma negatif bireylere göre daha 

bulaştırıcı olduğu bilinmektedir (15). Bu bilgiyi doğrulayan ilk çalışma 1969 

yılında Loudon tarafından yapılmıştır (Tablo-1). 

 

Tablo-1: Kaynak olgu ve temas sıklığına göre enfeksiyon oranları (16). 

 

Kaynak olgu 

      Ev içi temas  

    Enfeksiyon oranı 

      Ara sıra temas 

      Enfeksiyon oranı 

Yayma (+) 

Kültür (+) 

         

  %22.7 

 

       %3.7 

Yayma (-) 

Kültür (+) 

 

   %1.1 

 

       %0.2 

 

Hastane, hapishane bakım evleri, büyük şehirler ve fabrikaların gibi 

kalabalık ortamların bulaştırıcılık açısından daha yüksek risk altında olduğu 

da bir gerçektir (15).  

Mycobacterilerin Genel Özellikleri 

Tüberküloz basilleri 0.3 ila 1.4 mikron boyutlarında, düz ve hafif eğri 

çomaklardır. Tek tek veya birkaçı bir arada bulunurlar (1,17). Non-motil, 

spor oluşturmayan çomaklardır. Aerobiktirler, ortamın oksijen 

konsantrasyonunda azalma, çoğalmalarında yavaşlamaya neden olur (18). 

Optimal üreme ısısı 37 derecedir. Karbol fuchsin ile parlak kırmızıya 

boyanırlar ve kuvvetli asit solüsyonlarla bile bunu bırakmazlar (15).  

Uzun bir doubling time (12-18 saat)’ları vardır ve büyüme hızı 3-8 

hafta gibi oldukça uzundur (15). 

Mycobacterilerin sitoplazması, bunu saran sitoplazma zarı ve daha 

dışında da bakterilerle karşılaştırılınca oldukça yüksek lipid içeriği olan 

kalın bir hücre duvarları vardır. Bu durum aside, alkaliye, kurumaya ve 

germisidlere olan direnci açıklar (15, 17). Hücre duvarının iç kısmını 

peptidoglikanlar, dış kısmını arabinoglikanlar oluşturur. Bunun yan 

zincirlerine mikolik asitler bağlanır. Aside dirençten, duvarın kalınlığından 
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ve hücre içine antibiyotiklerin girememesinden bu sorumludur. Trehaloz 

gibi şekerlere bağlanarak; virülanstan sorumlu “KORD FAKTÖR”’ü 

oluştururlar, granulom oluşumundan da bu sorumludur. Lipid tabakanın 

elemanlarından oluşan fosfatidler ise tüberkül gelişiminden sorumludur (1, 

19). Hücre duvarındaki protein bölümü, tüberkülin reaksiyonundan ve 

antikor oluşumundan sorumludur. 4 tip polisakkarit vardır ve nötrofiller 

üzerinde kemotaktik etkileri vardır. Anafilaksiden sorumlu oldukları 

düşünülmektedir (1, 19). 

Sitoplazmada bir nükleer cisim ve bunun içinde katlanmış durumda 

bir kromozom mevcuttur, bazı mycobacterilerde de plazmid adı verilen 

DNA halkaları bulunur (17). 

İmmünopatogenez 

Tüberküloz basili; enfekte ettiği organizmada hem hücresel  

immünitenin hem de geç tipte aşırı duyarlılık reaksiyonunun gelişmesine 

neden olur. Hücresel immünite koruyucu nitelikte iken aşırı duyarlılık, 

hastalık yapıcı niteliktedir. Tüberküloz basilinin ekzotoksini ve endotoksini 

yoktur. Hem yüksek oksijen içerikli (hücre içi) hem de likeifiye kazeöz 

ortamı (hücre dışı) içerisinde yaşayabilir (20). 

Daha önce tüberküloz basili ile karşılaşmamış bireyin alveolar 

makrofajları basil ile karşılaşınca basilleri öldürmez, aksine basilin gelişimi 

için iyi bir hücre içi ortam hazırlar. Basil gelişip sayısı arttıkça fagozom 

parçalanır ve çok sayıda basil ortama dökülür. Basilin duvarındaki 

sülfolipidler fagolizozom oluşumunu, serbestleştirdiği reaktif oksijen ürünleri 

ise fagozom-lizozom füzyonunu önleyerek basilin imhasını engeller. İşte bu 

döneme “primer enfeksiyon” denir. Her ne kadar enfeksiyon diyorsak da bu 

temelde hücresel immünitenin geliştiği, klinik belirtilerin olmadığı bir 

dönemdir. Akciğerlerde bir yandan inflamasyon gelişmekteyken bir yandan 

da immün sistem duyarlılık kazanmaktadır. Bundan sonra olaylar şöyle 

seyreder; Kandaki mononükleer hücreler, nötrofiller, eritrositler, lenfosit ve 

makrofajlar olay yerine ulaşınca makrofajlar basilleri fagosite ederler. IL-1, 

IL-6, IL-10, TNF-alfa ve TNF-beta serbestleştirirler. Basillerin bir kısmı 

bronştan expektore edilip yutularak gastrointestinal sisteme geçer. Bir 
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kısmı alveolden interstisyuma geçerek lenfatikler yoluyla hiler, subcarinal 

lenf nodlarına iki-üç haftada ulaşırlar. Kalan kısmı da kanda serbest şekilde 

tüm vücuda yayılmaya devam eder. Bu döneme “sessiz hematolenfojen 

yayılım” denir ve klinik belirti yoktur (20). 

Lenf bezi ve lenf dokusunda makrofajlardaki MHC2 ile antijen sunan 

hücreler etkileşerek kendi yüzeylerinde epitop oluştururlar, bu da T 

lenfositleri aktifler. Bu olay yaklaşık 6-8 haftada sonlanır. Sonra B lenfosit 

ve hafıza hücrelerine aktarılır. İmmünglobübinler olaya katılır, IgA 

hematolojik formlarda, IgG ve IgM ise diğer formlarda yüksektir. Ancak 

bilinen kesin bir bilgi yoktur.  Edinsel hücresel direncin oluştuğu bu dönem 

%90 olguda hiç bulgusuz seyrederken, %6-10’unda geceleri yükselen ateş, 

öksürük, balgam çıkarma yakınmalarına neden olur. Bu dönemde 

posteroanterior akciğer grafisinde primer akciğer odağı ve tek veya çift 

taraflı eşlik eden hiler lenf bezi büyümesi gözlenir. Akciğerdeki alveolitli 

odağa Gohn odağı, lenf beziyle ikisine beraber Gohn Kompleksi adı verilir. 

Bu dönemde cilt duyarlılığı da gelişir ve deri testi pozitifleşir (20). 

Lenfositle yüklü makrofajların rahatlıkla karşılaşılabileceği vücut 

bölgelerinde basille yüklü tüm makrofajlar yok edilebilirken 

karşılaşılamadığı bölgelerde basiller dormant (uyuyan form) olarak 

yaşamlarını sürdürürler. (örneğin: akciğer alt lob süperior, üst lob 

apikoposterior segment, uzun kemiklerin epifizleri, böbrek korteksi, böbrek 

üstü bezi ve vertebralardaki simon odakları). Bunlar ilerideki reaktivasyon 

tüberkülozunun ortaya çıkabileceği odaklardır (20). 

Aktive olan makrofajlardan büyüme faktörleri ve değişim faktörleri 

serbestleşir. Bunlar fibroblastları uyarır, kollajen yapımını başlatır ve 

granulasyon dokusunu oluşturarak olayı sınırlandırmaya çalışır. Artık 

organizmada gecikmiş tipte aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmiştir ve 

Tüberkülin Deri Testi (PPD) pozitiftir. Bağışıklığın yeterli olması durumunda 

bu dönemde hiçbir klinik belirti vermeden lezyonlar iyileşmiş olur. Fakat 

çeşitli nedenlerle immün sistemi baskılanmış kişilerde bu iyileşme 

sağlanamaz ve primer enfeksiyon geçirenlerin %5 kadarında, kazeöz 

nekroz alanları artar ve klinik hastalık tablosu ortaya çıkabilir (primer 
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tüberküloz). Bu kişilerdeki dormant basiller hücre duvarlarını tekrar 

oluşturarak hızla çoğalırlar, fagosite edilemezler, ve oluşan alveolit kohn 

porları ya da Lambert kanalları ile diğer alanlara yayılarak pnömonitise 

neden olur. Buna “erken infiltrasyon” denir. Bu alandaki osmolaritesi 

yüksek materyal çevre dokudan su çeker ve likeifiye olur. Bronş ve 

bronşiollere açılarak kaviteleşir, aynı zamanda fibrozis de olur. Böylelikle 

tüberküloza özgü  “kazeöz nekrotizan granulomatöz iltihap” oluşur (20). 

Enfekte kişilerin %95’inde ise olay sessiz olarak kalır (21). 

İlk enfeksiyon odağında veya basillerin lenfo-hematojen yolla 

yayıldıkları herhangi bir organdaki odakta dormant halde bulunan basiller 

kişinin yaşamının herhangi bir döneminde yeniden çoğalmaya başlayıp 

hastalık tablosu oluşturabilirler, buna reaktivasyon tüberkülozu veya 

postprimer tüberküloz denir (21). Bu tüm enfeksiyon geçirenlerin %5’inde 

görülür. 

Primer enfeksiyon geçirmiş kişilerde yeni enfeksiyonlara karşı 

bağışıklık gelişmiş olsa da ekzojen basillerle yeniden enfeksiyon 

(reenfeksiyon) söz konusu olabilir. Bu özellikle enfeksiyon riskinin yüksek 

olduğu yerlerde bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde söz konusudur (21). 

Son yıllardaki moleküler epidemiyolojik çalışmalarda reenfeksiyon riskinin 

özellikle yüksek insidanslı toplumlarda önceden sanılandan çok daha fazla 

önem taşıdığı görülmektedir (22). Tüberkülozun doğal gidişi şematik olarak 

şekil-1’de gösterilmiştir.  
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�ekil-1: Tüberkülozun şematik evrimi. 

 

 Tüberküloza Genetik Yatkınlık 

Mycobacterium tuberculosis konak hücresi olarak makrofajları 

kullanmaktadır. Oluşturduğu enfeksiyona karşı direnç, bakteri ile konağın 

bağışıklık sistemi arasında gelişen kompleks ilişkilerin sonucudur. 



 8 

Bakterilerin temizlenmesinde özellikle makrofajlar ve makrofaj fonksiyonu 

üzerine etkili olan sitokinlerin büyük önemi vardır (23). İnterferon-γ (IFN-γ) 

tümör nekrozis faktör-α (TNF–α) ve interlökin-6 (IL-6) gibi sitokinler 

makrofajları aktive ederek, tüberküloz direncinde önemli roller üstlenmekle 

beraber, hastalıkta ortaya çıkan doku hasarından da sorumlu tutulmaktadır. 

Makrofajlar, reaktif oksijen ve nitrojen ara ürünleri oluşturma, fagozomların 

asidifikasyonu, fagozomlarla lizozomların füzyonu ve intrafagozomal 

demirin kısıtlanması gibi mekanizmaları devreye sokarak bakteri ile 

savaşır. M. tuberculosis’in bu saldırıdan nasıl korunduğu tam olarak 

bilinmemekle beraber, birkaç muhtemel mekanizma üzerinde 

durulmaktadır. Makrofajları C3b reseptörleri aracılığı ile invaze ederek 

reaktif oksijen ara ürünlerinin oluşumunu engelleyebilmektedir. Ayrıca M. 

tuberculosis, fagolizozomal füzyonu engelleyebilmekte ve fagozomların 

asidifikasyonunu önlemek için amonyak üretmektedir (24).  

M. tuberculosis ile enfekte olan bireylerin hemen hemen tamamında 

enfeksiyon gelişmekle beraber, enfeksiyonu geçirenlerin sadece %5-10 

kadarında klinik hastalık tablosu ortaya çıkmaktadır (23). Oysa hastaların 

çok az bir kısmında Diabetes Mellitus, ileri yaş, alkol bağımlılığı, HIV 

enfeksiyonu, kortikosteroid kullanımı gibi altta yatan bir risk faktörü tespit 

edilebilmektedir (24). Son yıllara kadar bu durumdan sosyoekonomik 

durum, malnütrisyon ve kalabalık yaşam gibi çevresel faktörler sorumlu 

tutulmuştur. Ancak, son 10 yılda aile ve ikiz çalışmaları ile başlayan ve yeni 

moleküler yöntemlerin devreye girmesi ile çeşitlenerek devam eden sayısız 

çalışma, konağa ait genetik faktörlerin de en az çevresel faktörler kadar 

önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bugüne kadar konak duyarlılığı üzerine 

etkili olduğu bildirilen genetik faktörler şunlardır; 

1- HLA Tipleri 

2- Vitamin D Reseptörü 

3- NRAMP-1 (natural rezistance associated machrophage protein-1) 

4- Mannoz Bağlayan Lektin (MBL) 

5- Sitokinler (TNF-α ve IL-1) 
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Tüberküloz hastalarında genetik mutasyonlarının anlatıldığı bu 

yazıda MBL ve TNF-α hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Mannoz Bağlayıcı Lektin 

 MBL karaciğerde sentezlenen 96kDa’luk bir akut faz proteini olup, 

bir kollajenöz bölge ve bir lektin domeyni taşıyan proteinlerin kollektin 

ailesinin bir üyesidir. Bugün doğuştan immün sistemin önemli bir üyesi 

olduğu kabul edilmektedir. İnsanlarda bu aileye üye olan proteinleri 

kodlayan genler, bir küme halinde onuncu kromozomun uzun kolunda 

lokalize olmuştur ve dört ekzon içerir. Bu bölgede sentromere yakın tek bir 

MBL geni ile akciğer sürfaktan proteinleri olan SP-D, SP-A1 ve SP-A2’yi 

kodlayan genler bulunmaktadır (25). 

MBL pek çok şekere etkin bir şekilde bağlanabilen ve oldukça iyi 

korunmuş bir antikor olarak görev yapar. Bağlandığı şekerlerin çoğu 

memeli hücrelerinde yoğun bulunmadığından self yapıları genellikle 

tanımaz, sıklıkla mikrobial hücrelerin yüzeyleri ile iyi uyum gösterir. Bu 

hücrelerle bağlanması; fagositlerin MBL ile kaplanan bakterilere tutunması, 

bakterinin hücre içine alınması ve öldürülmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu 

nedenle MBL bir opsonin gibi görev yapmaktadır. 

MBL, C1q’dan bağımsız olarak C1r2 ve C1s2 kompleksleri ile 

ilişkiye girerek komplemanı klasik yoldan aktive etmektedir. MBL, MBL 

ilişkili serum proteaz (MASP) ile birleşerek “serum bakterisidal faktör” 

olarak adlandırılan bir kompleks oluşturmaktadır. MASP fonksiyonel olarak 

aktive C1s’ye benzer ve hem C4 hem de C2’yi parçalayarak C3 konvertaz 

aktivitesi ile C4b2a komplekslerini oluşturabilir. Bu antikor ve C1q’dan 

bağımsız mekanizma “kompleman aktivasyonunun lektin yolu” olarak 

isimlendirilmektedir. MASP C3’ü direkt olarak parçalayabilecek bir yapıya 

sahip olduğundan, alternatif yoldan da komplemanı aktive edebileceği 

düşünülmektedir. Ancak bu son iki yolla ilgili yeterli bilgi yoktur. 

MBL’nin etkin fonksiyon görebilmesi için doğumdan hemen sonra 

fizyolojik düzeylerde dolaşımda bulunması gerekmektedir (25). Dünyada 

en yaygın immün yetmezlik olan MBL eksikliği, çocukluk döneminde 

tekrarlayan çocukluk çağı enfeksiyonlarına neden olmaktadır (23). MBL 
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serum düzeyi yapısal gen mutasyonlarının varlığında anlamlı olarak 

azalmaktadır. Ayrıca promoter bölge genlerinin aktivitesi ile de 

değişmektedir. Bugün MBL yetmezliği ile ilgili üç yapısal mutasyon tespit 

edilmiştir. Bu mutasyonların üçü de genin birinci ekzonunun kısa bir 

segmentinde ortaya çıkar ve proteinin kollajenöz bölgesinde tek bir 

aminoasit değişikliğine yol açar. Kodon 54 ve 57’deki mutasyonlar proteinin 

sekonder yapısını bozar ve azalmış serum MBL düzeyleri ile ilişkilidir. 

Kodon 52’deki mutasyonun proteinin serum düzeylerine etkisi 

bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar MBL mutant allelleri için hem 

homozigot hem de heterozigot olanlarda enfeksiyon riskinin arttığını 

göstermektedir (25). MBL geni yapısal mutasyonları şekil-2’de 

gösterilmiştir. X ve Y, normal kollajen yapısında yer alan ve değişkenlik 

gösterebilen aminoasitleri ifade etmektedir. 

        

Normal protein       Arg         Y          Gly          X            Y         Gly         X 

 

Normal DNA         CGT                     GGC                                 GGA 

 

Kodon                    52           53          54           55          56        57          58 

 

Mutant DNA          TGT                     GAC                                   GAA 

 

Mutant protein        Cys         Y          Asp           X            Y          Glu        X 

�ekil-2: MBL geni yapısal mutasyonları. 

 

Kodon 54 mutasyonun sıklığı Avrupa popülasyonlarında %11-16 

arasındadır. Kodon 57 mutasyonu daha çok sahra altı Afrika’da 

bulunmaktadır. Sıklığı %23-29 arasında değişmektedir. Kodon 52 

mutasyonları her iki toplumda da çok nadirdir (%0-5) (23). İngiltere’de MBL 

geninde tek mutant allel taşıyanların sıklığı %4-6’dır. Gambiya’da bu 

sıklıklar sırasıyla %31 ve 10 olarak bulunmuştur (26).  
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 M. tuberculosis hücre duvarında lipoarabinomannan ve fosfatidil 

inozitol mannozid içerir. Bunların ikisi de mannoz içeren birer karbonhidrat 

olduğundan MBL tarafından bağlanabilmektedir. MBL mycobacterilerin 

makrofajlara alınmasını sağlayan bir bağlayıcı protein olarak görev 

yapmaktadır. Bu nedenle düşük serum MBL düzeylerine neden olan 

fonksiyonel mutasyonların pulmoner tüberküloza yatkınlığı artırabileceği 

üzerinde durulmaktadır (27). 

Tümör Nekrozis Faktör-α (TNF-α) 

TNF-α, birçok inflamatuar ve immün sistem aracılı cevapta rol 

oynayan bir sitokindir. Esas olarak monosit, makrofaj, T ve B lenfositleri, 

doğal öldürücü hücreler (NKC) ve endotoksin veya mikrobiyal ürünlerle 

uyarılan diğer hücrelerden salınır. Bağışık cevabı oluşturacak sitokin 

kaskadının indüksiyonu için gereklidir. TNF-α, inflamasyonda, doku 

onarımında ve yara iyileşmesinde görev alır. Septik şok ve kaşeksiyi 

indükler (kaşektin). Vasküler tromboz ve tümör nekrozundan sorumludur 

(28). Ortaya çıkardığı reaksiyonun şiddeti, TNF expresyonunun büyüklüğü 

ile orantılıdır. Lokal üretildiği konsantrasyonlarda doğal homeostazı devam 

ettirir. Düşük konsantrasyonlarda birçok  fizyolojik olayın  regülasyonunda 

görev alır (vücut ısısının sirkadyen ritmi, uyku, iştah vb.). Lokal hasara 

yanıt olarak TNF düzeyleri arttıkça inflamatuar yanıtın oluşumunda kritik bir 

rol üstlenir. Çevredeki hücreler üzerinde otokrin ve parakrin etki ile lokalize 

inflamatuar yanıtı başlatır, devam ettirir ve sonlandırır. İleri derecede artmış 

TNF konsantrasyonları birçok hastalığın patofizyolojisinde görev alır. Ateş, 

iştah kaybı, kaşeksi, letarji ve doku kaybına neden olur. Kontrolsüz olarak 

aşırı üretimi ise yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Sepsis ve multipl 

organ yetmezliği ölümle sonuçlanabilir (29). 

TNF molekülünün bu etkilerine aracılık eden iki reseptörü 

bulunmaktadır. 55kDa (tip1: CD120a) ve 75kDa (tip2: CD 120b) TNF-

reseptörleri. Tip2 reseptörün TNF-α bağlama kapasitesi Tip1 reseptörden 

10 kat daha fazladır. Tip1 reseptör sitotoksik aktivite ve endotoksik şoktan 

sorumluyken, tip2 reseptör lenfosit proliferasyonunu yönlendirmektedir 

(30). 
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TNF geni, 3.6 kBp boyutunda olup insanda altıncı kromozomda, 

6p21.1 ile 6p21.3 arasında MHC loküsünde yerleşmiştir. Olgun TNF 

molekülü 17356kDa ağırlığında olup 157 aminoasitten oluşmuştur. Bu 

matür form, 26kDa’luk 233 aminoasit taşıyan bir prekürsörden oluşur ve 

glikolizasyona uğramaz (31). Bugüne kadar TNF loküsünde tanımlanmış 

birkaç önemli polimorfizm bulunmaktadır (32-34). Bunlar:  

1- (CA)n sekansları 

*TNF a(15 allel) 

          2-  (CT)n sekansları 

               * TNF b(7 allel) 

               * TNF c(2 allel) 

               * TNF d(7 allel) 

               * TNF e(4 allel) 

           3-Promoter bölge polimorfizmleri  

               *-238 G→A değişimi (TNFA) het/homozigot 

               *-244 G→A değişimi 

               *-308 G→A değişimi (TNF1-2) het/homozigot 

               *-376 G→A değişimi 

  4- Diğer nadir polimorfizmler 

               *-49 G→A değişimi 

               *-419 G→C inversiyonu 

               LT-a +250G→A değişimi (TNF B1-B2) 

               *-1031, -863, -857, -228’de değişimler vardır. 

Bunlar arasında LT-α +250 ve TNF-α -308 polimorfizmleri, bazal ve 

uyarılmış olarak artmış TNF-α üretimi ile ilişkili bulunmuştur. Bu nedenle 

birçok inflamatuar ve enfeksiyöz hastalığa yatkınlık ile bu polimorfizmler 

arasında ilişki kurulmaktadır (32). TNF loküsünde bulunan önemli 

polimorfizmler tablo-2’de gösterilmiştir. 
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Tablo-2: TNF loküsünde bulunan önemli polimorfizmler. 

 

TNF polimorfizmi 

 

Lokalizasyonu 

Nükleotid 

değişimi 

 

Adlandırma 

Mikrosatellit 

polimorfizmler 

 

Tekrarlayan CA 

dizileri         

 

Tekrarlayan CT 

dizileri 

 

 

 

 

 

 

 

Promoter bölge 

polimorfizmleri 

 

 

 

Nadir 

polimorfizmler 

 

 

 

TNFβ geni 3.5 kb 

upstream 

 

TNFβ geni 3.5 kb 

upstream 

TNFβgeni  

1. intron 

TNFαgeni  

3. intron 

TNFαgeni  

3. intron 

 

TNFα-238 

TNFα-244 

TNFα-308 

TNFα-376 

 

TNFα-49 

TNFv-419 

LT-α+250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G→A 

G→A 

G→A 

G→A 

 

G→A 

G→A 

G→A 

 

 

 

 

TNFa (15 allel) 

 

 

TNFb (7 allel) 

 

TNFc (2 allel) 

 

TNFd (7 allel) 

 

TNFe (4 allel) 

 

       

       TNFA 

 

      TNF1-2 

 

 

 

    

TNFB1-B2 

 

TNF-α, mycobacteriyel enfeksiyonların hem invivo hem de invitro 

kontrolünde önemli rol oynamaktadır. IFN-γ ile birlikte makrofajları aktive 

ederek, hücre içi parazitlerin gelişimini kontrol eder. Bu aktivasyon, reaktif 

oksijen ara ürünlerinin oluşumu ile ilişkilidir. Sitokin ile aktive olan 
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makrofajlar invitro olarak oluşturdukları reaktif nitrojen ara ürünleri 

aracılığıyla da mycobacterilerin hücre içi öldürülmesini sağlarlar. TNF-α, 

oksidatif mekanizmalar aracılığı ile geç fagolizozomal vakuolün 

asitleşmesine neden olarak M. tuberculosis’in hücre içi gelişimini inhibe 

edebilir (35).  

Tüberkülozda genetik değişiklikle ilişkili bulunan MBL ve TNF-α’nın 

genetik özellikleri tablo-3’te gösterilmiştir.  

 

Tablo-3: MBL ve TNF-α’nın genetik özellikleri. 

 

     Gen 

 

Genotip 

Kromozom 

lokalizasyonu  

 

 

 

 

 

 

     MBL  

 

 

 

 

Kodon 52, 54, 57 

mutasyonları 

 

 

 

 

10q11.2-q21 

Tüberküloz 

duyarlılığını artrır, 

ancak koruyucu 

olduğunu bildiren 

yayınlar da 

vardır. Kodon 54 

mutasyonu 

tüberküloz 

menenjit riskini 

azaltır. 

 

 

 

TNF-α 

    

 

 

 

TNF2–(-308 /EA) 

 

 

 

6P21.1-21.3 

Tüberküloz 

direncini artırır, 

tüberküloz 

geçirenlerde 

doku hasarından 

sorumlu 
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Klinik Formlar ve Hasta Grupları 

Akciğer Tüberkülozu 

Primer Tüberküloz: Daha önce mycobacterium tuberculosis ile hiç 

karşılaşmamış, BCG ile aşılanmamış, PPD negatif kişide inhalasyonla 

alınan basil akciğerde ve lenfo-hematojen yayılım odaklarında hızla 

çoğalarak granulomlar oluşturur. İmmünitesi sağlam bireylerde hiçbir klinik 

bulgu olmaksızın skar veya kalsifikasyonla iyileşme olur. Bazı olgularda ise 

organizma mücadelede yetersiz kalarak semptomatik (iştahsızlık, kilo 

alamama, lenf bezinin bronşa basısı varsa lokalize ronküs, orta lob 

sendromu geliştiyse raller) hale gelmektedir. Buna “primer tüberküloz” 

denmektedir. Çocukluk çağında çok görüldüğünden “çocukluk çağı 

tüberkülozu”’da denir (3). Tanı radyolojide gohn kompleksinin görülmesi ve 

PPD’nin pozitifleşmesiyle konur (20). 

Postprimer Tüberküloz (Sekonder veya Reaktivasyon Tüberkülozu): 

Primer enfeksiyon sırasında lenfo-hematojen yolla akciğerin üst lob 

posterior ve alt lob süperior segmentine yerleşen basillerden ya da ekzojen 

reenfeksiyon ile basillerin tekrar alınmasından kaynaklanır. Seyri primer 

tüberküloza benzer ancak aşırı duyarlılık nedeniyle daha hızlı nekroze olur. 

İnflamasyon ve nekroz, akciğer parankiminde çok daha büyük boyutlarda 

gelişir. Bu lezyonların nekrotik materyalinin bronşlara açılarak boşalmasıyla 

kavite, subplevral yerleşmesiyle de ampiyem oluşur. Kronikleşmiş 

vakalarda fibrozis, plevral kalınlaşma, bronşektazi, trakea, bronş ve 

mediastende yer değişimleri olabilir (15, 36). 

Hastalarda halsizlik, kilo kaybı, terleme, subfebril ateş, başlangıçta 

kuru olan sonra prodüktif hale gelen öksürük gibi nospesifik 

semptomlardan, hemoptizi, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ses kısıklığına 

varan daha ağır semptomlara kadar oldukça geniş bir semptom yelpazesi 

vardır. Akciğerlerin fizik muayenesi genellikle normaldir. Bazen lezyon olan 

bölgede ral, ronküs veya kavernöz üfürüm duyulabilir (3, 15, 36). 

Hastalık radyolojik olarak lober pnömoni olarak başlar, daha sonra 

bronkopnömoniye dönüşebilir. Tedavi edilsin ya da edilmesin skar ve 

opasiteler oluşturarak iyileşir, nadiren tamamen düzelir (15). 
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Akciğer Dışı Tüberküloz 

HIV enfeksiyonu sıklığının artması ile bu formlar da artmaktadır. 

Milier tüberküloz, lenfatiklerle ve pulmoner kan dolaşımıyla dissemine hale 

gelen organizmanın, bir milimetreden küçük enfeksiyon odakları 

oluşturmasıdır. Tüm organları tutabilir. Hücresel cevabın yokluğunda, altta 

yatan hematopoietik bir hastalık varlığında, HIV enfeksiyonunda veya 

kostikosteroid kullanımında ortaya çıkar. 

Akciğer dışı tüberküloz ayrıca; lenf bezleri, mediastinum, 

genitoüriner traktus, kemik ve eklemler, merkezi sinir sistemi, deri, 

kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, periton, dalak, karaciğer, 

pankreas ve larinksi tutabilir (15). 

 Latent Tüberküloz 

 Yirminci yüzyılın başından beri kullanılan Tüberkülin cilt testi, latent 

tüberküloz enfeksiyonu tanısı için kullanılmaktadır. PPD testinin BCG aşısı  

ve atipik mycobacteri enfeksiyonu olanlarda da reaksiyon vermesi 

özgüllüğünü düşürmektedir. Pozitiflik değerlendirme kriterleri testin 

yapıldığı topluma göre değişir.  

Tanı ve Laboratuar Bulguları 

Tüberkülin Deri Testi (PPD) 

 1890 yılında Koch tarafından tedavi amacıyla geliştirilen protein 

karışımından oluşan bu maddenin tedavi amacıyla kullanımı başarısız 

olmuş ancak test amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Günümüze gelene 

kadar pek çok aşama ve değişimlerden geçerek son halini alan human tipi; 

RT23-Tween 80 oluşturuldu. 5 tüberkülin ünitesi (TU) 0.0001mg PPD içerir 

(37). 

 Tüberkülin cilt içine (mantoux testi) 0,1ml’lik 27 numaralı ince iğne 

ile 5-TU olarak, sol ön kol dış yüzüne 5mm²’lik papül oluşturacak şekilde 

verilir. Ciltteki reaksiyon 72 saat sonra değerlendirilir. Eritemin değil 

endurasyonun yatay çapının önemi vardır. BCG’si olmayanda 10mm, 

BCG’si olanlarda 15mm’nin üzeri pozitif kabul edilir, enfeksiyonun yani 

organizmada basilin bulunduğunu gösterir (37, 38). BCG insidansı ve 

aşılamasının yüksek olduğu toplumlarda test değerini yitirmiştir (20). 
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Enfekte olduğu halde PPD negatif çıkan durumlar da olabilir. Bunlar: ağır 

tüberküloz menenjit, milier tüberküloz, malnütrisyon, HIV enfeksiyonu, 

lenfomalar, bazı viral enfeksiyonlar (influenza, kızamık, suçiçeği), mantar 

enfeksiyonları, bazı bakteriyel enfeksiyonlar (lepra, tifo, tifüs), metabolik 

hastalıklar (kronik renal yetmezlik), sarkoidoz, immünsupresif ilaç 

kullanımı, ağır ameliyat, yenidoğan, yanık gibi durumlardır (37). PPD 

reaktivitesindeki kayıp, tüberküloza duyarlılıkla paralellik göstermektedir 

(38). Tüberkülozun kesin tanısı bakteriyolojik olarak basilin ve histopatolojik 

olarak da basilin neden olduğu kazeöz nekrotizan granulomatöz iltihabın 

gösterilmesi ile olur (20). 

Bakteriyolojik İnceleme 

Tutulan organa göre çok çeşitli materyaller, örneğin balgam, bronş 

lavajı, gastrik, plevral, peritoneal veya serebrospinal sıvı ve doku 

örneklerinden elde edilebilir.  

Balgam en kolay elde edilebilen ve en değerli organizma kaynağıdır. 

Üç gün üst üste sabah alınan ilk balgam örneği tercih edilir. Spontan olarak 

balgam çıkaramayan hastalara kolaylaştırıcı olarak ılık %3’lük hipertonik 

salin nebülizasyonu yapılabilir. Bronkoskopi ile doku örneği ya da 

sekresyon örneği alınması gerekebilir. Postbronkoskopik balgam da 

inceleme için değerlidir (15). 

 Trakeobronşial mukosilier hareket sonucu mideye gönderilen 

basillerin yutulması sonucu mide açlık sıvısında basil görülebilir. Aerosol 

inhalasyonuna rağmen balgam çıkaramayan yaşlı ve çocuklarda işe 

yarayabilir. Yatağında yatmakta olan hastadan 8-10 saatlik açlık sonrası 

sabah alınan 50ml’lik gastrik içerik incelenir (15). 

İdrar örneği (sabah ilk orta akım idrarı), plevral (%15), perikardiyal 

(%20-30), serebrospinal (%50-80) ve peritoneal sıvı örneği yayma, kültür, 

biyokimya ve sitolojik incelemeye gönderilir. Tüberküloz şüphesi olan 

hastanın biyopsi örnekleri hem patolojik hem de mikrobiyolojik olarak 

incelenmelidir.  
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Örneklerde Yayma: 

Tüberkülozun direkt gösterilmesinde materyal lam üzerinde Ziehl-

Nielsen veya Kinyoun tekniği ile Rodamin, Auramin gibi asit-fast boyalarla 

boyanır (15, 20).  

Rutin Kültür: 

Tüm materyaller yayma pozitif olsun veya olmasın antibiyotik 

duyarlılık ve mycobacteri tür tayini için kültüre ekilir. Kültür için en çok 

kullanılan katı besiyerleri Löwenstein-Jensen ve Middlebrook H7 10-11’dir. 

%60-80 sensitivitesi vardır (15).  

Radyometrik Teknikler: 

Dekontamine konsantrik örnek, karbon ile işaretlenmiş, palmitik asit 

eklenmiş sıvı kültür ortamına ekilir. Mycobacterium bu maddeyi metabolize 

eder ve ortama CO2 verir. CO2 BACTEC aleti tarafından saptanır ve 

büyüme göstergesi olarak algılanır. Bu yöntemle yayma pozitif olgularda 7-

8 günde, negatif olgularda 16-20 günde organizma elde edildir. %70-95 

sensitivitesi vardır (15). 

Spesifik mycobacteriyel kimyasalların saptanması: 

Mycobacteriye has yağ asitlerinin gaz kromatografisi HPLC ve 

kapiller kromatografi çalışmalarıdır (15). 

Seroloji: 

M. tuberculosis’e ait antijenlerin substrat olarak kullanılması yoluyla 

tanıya yardımcı olan bir metoddur. %70 spesifite, %90 sensitivitesi vardır 

(15). Son yıllarda piyasaya sunulan serolojik testler latent tüberküloz 

enfeksiyonu tanısı için ümit vaat etmektedir. ELİSA yöntemi ile yapılan 

testlerden biri olan Quantiferon-TB testi PPD testine göre daha az duyarlı 

ve özgül görülmekle beraber BCG’den etkilenmemektedir.  

Latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında yeni ve umut verici diğer bir 

test de ELİSPOT testidir. M. tuberculosis’te RD-1 geni immüniteden 

sorumludur. BCG ve M. bovis’te bu gen bulunmamaktadır. Test, bu genin 

ürünü olan ESAT-6 (early secreted antigenic targed-6) ve CFP-10 (culture 

filtrate proteine-10)’a karşı oluşan özgül T hücre yanıtının ölçülmesi 
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esasına dayanır. BCG’den etkilenmemesi PPD’ye karşı üstünlük 

sağlamaktadır. TSPOT-TB olarak piyasaya çıkarılmıştır (39, 40). 

Moleküler biyolojik teknikler: 

PCR-DNA hibridizasyon ve RFLP gibi yöntemler hızlı ve güvenilir 

sonuçlar vermektedir (15). Nükleik asit amplifikasyon tesleri ise tüberküloz 

insidansının düşük olduğu ülkelerde ve HIV enfeksiyonunun yüksek olduğu 

yerlerde tüberkülozu atipik mycobacterilerden ayırmak için yayma pozitif 

kişilerde uygulanabilmektedir (39, 41, 42, 43). Klinik laboratuvar ilerlemeye 

ek olarak DNA parmak izi metotları laboratuvar bulaşlarını göstermede ve 

epidemiyolojik çalışmalarda fayda sağlamaktadır (43). 

Sitopatolojik inceleme: 

Transtorasik ince iğne aspirasyonu ile alınan örnekler, sitolojik 

tüberküloz tanısı açısından balgam ve bronş lavajlarından daha değerlidir 

(15, 37). 

 Tedavi 

 Tedavinin amaçları; 

1. Çok sayıda basili hızla öldürmek: 

2. İlaca dirençli mutant suşların oluşmasını önlemek 

3. Hastalık bölgesini etkin bir şekilde sterilize etmektir (3). 

 İdeal bir tüberküloz ilacının özellikleri ise şunlar olmalıdır: 

I. Toksisitesi az olmalıdır 

II. Oral alınabilmelidir 

III. Hem çoğalan hem de dormant durumdaki basillere etkili olmalıdır 

IV. Gerek hücre içi gerekse hücre dışı ortamda mycobacterilere etkili 

olmalıdır. 

 Bu özelliklerin tümünü içeren bir tüberküloz ilacı olmadığından tedavi 

kombinasyon şeklinde verilmektedir (44). 

 Tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler iki grupta incelenir: 

1. Majör ilaçlar (birinci seçenek ilaçlar): İzoniazid, rifampisin, 

morfazinamid, etambütol ve streptomisindir. Toksisiteleri az olup kolay 

ulaşılabilir olmaları ve düzenli kullanıldıklarında tedavi başarılarının 

yüksek olmalarıyla bilinirler. 
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2. Minör ilaçlar (ikinci seçenek ilaçlar): Sikloserin, etionamid, kanamisin, 

kapreomisin, tiasetazon, paraaminosalisilik-asit ve kinolonlardır. Birinci 

grup ilaçlara göre daha pahalı ve daha toksiktirler. Çok ilaca dirençli 

vakaların tedavisi için saklanırlar. 

Önceki sayfalarda kısaca değindiğimiz tüberküloza genetik yatkınlık 

konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, tüberküloz 

patogenezi ve konak savunmasında kullanılan mekanizmaların 

aydınlatılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, ilaç geliştirilmesinde yeni 

farmakolojik hedefleri ortaya koyacak, yeni ve etkinliği daha yüksek olan 

aşıların geliştirilmesini sağlayacaktır. Tüberküloza yatkınlık üzerine etkili 

olan genetik faktörlerin, farklı popülasyonlarda değişiklikler göstermesi 

nedeniyle, bu faktörlerin çeşitli popülasyonlarda belirlenmesi bu gelişmeleri 

hızlandırılacaktır. 

Tüberküloz etyolojisini ortaya koymak için yapılan çalışmalardan 

elde edilen bulgular, bireysel genetik faktörlerin tüberküloz enfeksiyonu 

gelişimi açısından önemli olduğunu ve toplumlarda araştırılması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Biz de çalışmamızda, tüberküloz hastalarında MBL ve 

TNF-α genetik mutasyonlarının sağlıklı bireylere göre  artış gösterip 

göstermediğini araştırdık. 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

 

 

Hastalar 

 

Tüberküloz nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 

Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Merkez ve Bursa Yıldırım Verem Savaş 

Dispanserliklerinde takip ve tedavisi yapılan 69 hasta ile 70 sağlıklı gönüllü 

çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen hastaların tanıları balgamda yayma pozitifliği, 

balgam kültür pozitifliği, histopatalojik veya klinik-radyolojik gibi yöntemlerle 

konulmuştu. Sağlıklı kontrol grubunun tüberküloz geçirme öyküsünün 

negatif olması, ek hastalığının olmaması ve PA akciğer grafisinin normal 

olmasına dikkat edilmiştir.  Hasta ve sağlıklı kontrol grubunun yaşı, 

cinsiyeti, vücut kitle indeksi, ortalama aylık geliri, sigara öyküsü, ailede 

tüberküloz varlığı, ek hastalık, BCG skarı varlığı ve ilaç kullanım öyküsü 

kaydedildi, ayrıca hasta grubunun tüberküloz tipi, lokalizasyonu, nasıl tanı 

aldığı da incelendi. Ek kronik hastalığı bulunanlar çalışmaya dahil edilmedi. 

Çalışma öncesinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındı (etik kurul onay no: 2008-13/8) 

ve çalışmaya alınan hastalara ve kontrol grubuna aydınlatılmış onam 

belgesi imzalatıldı. 

Hasta ve kontrol grubundan gen analizleri için EDTA’lı tüplere 

yaklaşık 2 cc’lik periferik venöz kan örneği alındı. Alınan bu kan örnekleri -

20°C de saklandı.  

            DNA İzolasyonu 

            Hastalardan alınan kan örnekleri DNA izolasyonu için 2 cc EDTA’lı  

steril falkon tüpüne aktarıldı ve üzerine 1:3 oranında (6 ml )‘lysis buffer’’ 

ilave edildi. Tüp birkaç defa ters yüz çevrilerek iyi bir şekilde karıştırıldıktan 

sonra +4°C de 15 dakika bekletildi. Oluşan nükleer pelleti çöktürmek için 

dakikada 1500 devirde 10 dk santrifüj edildi; oluşan süpernatant döküldü. 

Pellet yeniden süspanse edildi. İkinci bir yıkama için yine 6 ml ‘‘lysis buffer’’ 
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eklendi, 10 dk 1500 rpm’de santrifüj edildi, süpernatant atıldı ve pellet 

tamamen süspanse edildi. Bu aşamadan sonra DZ DNA izolasyon kiti 

(Türkiye) prosedürü uygulandı. Süspanse olmuş örnek 1,5 ml’lik nükleaz  

içermeyen tüp içine alınarak üzerine 500 µl solüsyon B ve 20 µl solüsyon A 

(proteinaz-K) eklendi. Karışım vortekslenerek 42°C’de bir gece inkübe 

edildi. İnkübasyon sonrası üzerine 500 µl solüsyon C eklendi ve 

vortekslenerek 10.000 rpm’de 5 dk santrifüj edildi. Oluşan 2 fazdan üstteki 

berrak faz alınarak temiz, 1,5 ml’lik nükleaz içermeyen tüpe konuldu. 

Üzerine 500 µl solüsyon D konuldu. 10.000 rpm’de 10 dk santrifüj edildi. 

Oluşan süpernatant atılarak üzerine 500 µl solüsyon E konulup 10.000 

rpm’de 5 dk santrifüj edildi. Süpernatant atılarak tüpler kurumaya bırakıldı. 

Kuruduktan sonra 100 µl distile su eklenerek çalışılma zamanına kadar -

20°C’de saklandı. 

 

Polimeraz Zincir Reaksiyon Protokolü 

 

PCR yöntemi, genomik DNA’nın  ısının etkisiyle  çift zincirinin  tek 

zincir hale gelmesi sonrasında  uygun sıcaklıkta ilgili primerlerin ilgili primer 

bölgesine yapışması ve DNA Tag polimeraz enzimi katalizörlüğünde 

ortamdaki dört deoksinükleotid trifosfatın (adenin,guanin,sitozin, timin) yeni 

zincire eklenmesi sonucunda  ilgili gen bölgelerin çoğaltıması   temeline   

dayanmaktadır. 

Bu çalışmada izole edilen DNA’larda TNF alfa (308) ve MBL-2 

codon 54 polimorfizmi belirlemek için polimeraz zincir reaksiyonu-

restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi (polymerase chain reaction-

restriction fragment lenght polymorphism=PCR-RFLP) yöntemi kullanıldı. 

Bunun için PCR reaksiyonu karışımı hazırlandı. 25 µl’lik PCR karışımı 0.2 

ml’lik PCR tüpünde aşağıdaki sıra ile karıştırıldı. 

            • dNTP (10 mM) 0.3 µL 

 • 10x PCR Buffer (Magnezyumlu) 2.5 µL  

 • 10 pmol/ml primer forward 1.0 µL  

 • 10 pmol/ml primer reverse 1.0 µL 
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 • dH2O 17 µL 

 • Hasta DNA’sı 3.0 µL 

 • Taq polimeraz enzimi (5 ünite/µl) 0.1 µL 

Her bir gen polimorfizmi için tablo-4’te gösterilen primerler 

kullanılarak PCR yapıldı (45, 46). 

 

Tablo-4: TNF alfa (308) ve MBL-2 codon 54 gen polimorfizmleri primerleri. 

       

        Primer (forward) 

 

         Primer (reverse) 

Oluşan 

Ürün 

(Baz çifti) 

 

TNF alfa 

(308)   

 

5'- AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT -3' 

 

5'- TCCTCCCTGCTCCGATTCCG -3' 

 

107 bp 

 

 

MBL-2 

(codon 

54) 

 

5’- TAGGACAGAGGGCATGCTC -3’ 

 

5’- CAGGCAGTTTCCTCTGGAAGG -3’ 

 

349 bp 

 

Tüplerde bulunan reaksiyon karışımı PCR yapılmak üzere PCR 

cihazına yerleştirildi ve belirlenen program uygulandı. 

TNF alfa (308) gen polimorfizmi için PCR döngü programı olarak 

aşağıdaki sıcaklık ve süreler kullanılarak PCR işlemi PCR cihazında 

gerçekleştirildi. 

Kapak sıcaklığı, (cihaz tipine özel) 103°C, 

1- Başlangıç denatürasyonu 94°C, 5 dakika  

2- Denatürasyon 94°C, 1 dakika 

3- “Annealing” 60°C, 1 dakika   

4- “Extention” 72°C, 1 dakika 

5-  Son “Extention” 72°C, 10 dakika 

(2, 3 ve 4 işlemler sırasıyla 34 siklus) 

MBL-2 codon 54 gen polimorfizmi için PCR döngü programı olarak 

aşağıdaki sıcaklık ve süreler kullanılarak PCR işlemi PCR cihazında 

gerçekleştirildi. 

Kapak sıcaklığı, (cihaz tipine özel) 103°C, 
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1-  Başlangıç denatürasyonu 94°C, 5 dakika  

2-  Denatürasyon 94°C, 30 saniye 

3- “Annealing” 57°C, 30 saniye 

4- “Extention” 72°C, 30 saniye  

5-  Son “Extention” 72°C, 10 dakika 

(2, 3 ve 4 işlemler sırasıyla 37 siklus) 

 

Jel Elektroforez Protokolü 

 

Agaroz Jel Elekroforezi, DNA parçalarının ayrılması ve 

tanımlanması için kullanılan standart metotlardan biridir. Jeldeki DNA 

bantları jelin bir floresans boya alan etidyum bromür ile boyanması ve jelin 

ultraviole ışık altında direkt olarak incelenmesi ile saptanabilir. Çoğunlukla 

jel elektroforezinde bilinen büyüklükteki bir belirteç DNA kullanılarak 

moleküler büyüklüğü bilinmeyen DNA kolayca saptanabilir.  

Bu çalışmada PCR ile çoğaltılmış ürünlerin tanımlanması için %2’lik 

agaroz jel elektroforezi uygulandı. %2’lik jel hazırlanması için 5 mL 10xTris-

Borik Asit-EDTA (TBE) solüsyonu 45 ml dH2O ile beher içinde 

karıştırıldı.1XTBE şekine gelen solüsyonun içine 1 gr agaroz eklendi. 

Çözelti mikrodalga fırında “medium-high” ayarında agaroz çözününceye 

kadar ısıtıldı. Eriyen jel içine 3 µL etidyum bromid eklenerek karıştırıldı. Jel 

elektroforez aparatına dökülerek soğumaya bırakıldı. Elektroforez tankına 

1xTBE ile doldurularak jel yürütme işlemine hazır hale getirildi.  

TNF-alfa (308) ve MBL-2 codon 54 PCR ürünleri agaroz jel 

elektroforezinde kontrol edilip, doğru gen bölgesinin amplifikasyonu 

görülünce restriksiyon endonükleaz ile kesim işlemi yapıldı. 

TNF alfa (308) polimorfizmi için Nco  I (Genemark, Rusya) enzimi 

kullanıldı. BstN I enzimi için kesim yeri 5’…C/CATGG…3’ ve 

3'…GGTAC/C–5' dizileridir. 

MBL-2 codon 54 gen polimorfizmi için Ban I  (Genemark, Rusya) 

enzimi kullanıldı. 5’…G/GYRCC…3’ / 3’…CCRYG/G …5’ dizileridir (Y; 

Timin veya Sitozin, R;Guanin veya Adenin ). 
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0,2 ml’lik tüplere 10 µl hacimdeki PCR ürünleri, 2 µl restriksiyon 

enzim bufferı, 8 µl distile su ve her birey için 5 ünite/µl Nco I ve Ban I  

enzimi olacak şekilde karışım hazırlandı. Karışım enzimin optimum çalışma 

sıcaklığı olan 37°C’de 14–16 saat inkübasyona bırakıldı. Restriksiyon 

enzim kesim sonuçları MBL-2 codon 54 polimorfizmi için %2’lik,  TNF alfa 

(308) polimorfizmi için ise %4’lük agaroz jelde değerlendirildi. Agaroz 

istenilen konsantrasyonda hazırlandıktan sonra mikrodalga fırında 

kaynatıldı. İçerisine etidyum bromid ilave edildi. İyice karıştırıldıktan sonra 

jel aparatına döküldü. Nco I ve Ban I  enzimleri ile kesim yapılmış ürünlere 

brom-fenol mavisi ile muamele edilerek jele yüklendi. 90-100V akımda 15 

dk kadar yürütüldü. 

 

Genotiplerin Belirlenmesi 

 

TNF alfa genine ait 107 baz çiftlik(bp) PCR ürününden Nco I 

enzimiyle kesim sonrası 87 bp ve 20 bp iki ayrı ürün oluşursa GG 

genotipini, 107 bp, 87 bp ve 20 bp üç ayrı ürün oluşursa GA genotipini ve 

107 bp şeklinde olursa AA genotipini gösterir (	ekil-3). TNF alfa (308) 

polimorfizminin enzimle kesiminin şematik şekil-4’te görülmektedir. 

 

 

�ekil-3: Hasta ve kontrol grubundaki hastaların TNF alfa geninin PCR 
ürünlerinin Nco I enzim kesimi sonrası % 4’lük agaroz jeldeki fotoğrafı. 1-5 
nolu kuyucuklar G/G genotipe (87 bp) ve 6 nolu kuyucuk ise G/A genotipe 
(107 bp, 87 bp, 20 bp) sahip bireyleri göstermektedir. 
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�ekil-4: TNF alfa genine ait PCR ürünlerinin Nco I enzimi ile kesiminin 
şematik gösterimi. 
 

349 baz çiftlik(bp) MBL-2 genine ait PCR ürününde, G aleline sahip 

gen bölgeleri 1 yerden kesilirken A aleline sahip gen bölgelerinde kesilme 

olmadı. (	ekil 5). Örneklere ait 260 bp ve 89 bp hizasında iki bant var ise 

G/G genotipi, 349bp, 260bp, 89 bp hizasında üç bant var ise G/A genotipi , 

sadece 349 bp hizasında tek bant var ise A/A genotipi  diye  

genotiplendirme yapıldı (	ekil 6). 

 

 

�ekil-5: Oklar Ban I enzimi için kesim noktaları gösterir. Üründe G alleli 
varlığında enzimle kesim sonrası iki ayrı ürün oluşurken, A alleli varlığında 
enzimle kesim olmamaktadır. 
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�ekil-6: Hasta ve kontrol grubundaki hastaların MBL-2 genin PCR 
ürünlerinin Ban I enzim kesimi sonrası %2 agaroz jeldeki fotoğrafı. ilk 
kuyucuk 100 bp DNA ladder (Marker), 1 nolu ve 3 nolu kuyucuklar  A/A 
genotipine (349 bp), 2 nolu ve 5 nolu kuyucuklar  G/G genotipine (260 bp, 
89 bp), ve 4 nolu kuyucuk ise G/A genotipine (349 bp, 260 bp, 89 bp) sahip 
bireyleri göstermektedi. 

 

İstatiksel Analiz 

 

Verilerin istatiksel analizleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyoistatistik Anabilim Dalı tarafından yapıldı. Çalışmanın analizinde SPSS 

for Windows 13.0 (Chicago, IL) paket programı kullanılmıştır. Çalışmada 

sürekli değer alan değişkenler ortalama, standart sapma, değişim aralığı 

(range), min–max değerleriyle birlikte verilmiştir. 

Normal dağılım varsayımlarını sağlamayan sürekli değişkenlerin 

grup karşılaştırmaları Mann–Whitney U testiyle yapılmıştır ve uygun 

değişkenler için frekans değişimleri hesaplandı.  

Kategorik değişkenlerin gruplar arasında dağılımını test etmek için 

ise, Pearson  χ
2 ve Fisherin kesin  χ

2 testlerinden yararlanıldı. Çalışmada 

p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

 

 

47 erkek (%68.1), 22 kadın (%31.9), yaş ortalaması 39.4±10.8 olan 

toplam 69 tüberküloz hastası ile 45 erkek (%64.3), 25 kadın (%35.7), yaş 

ortalaması 37.8±12.7 olan toplam 70 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. 

Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri tablo-5’te görülmektedir. 

Her iki grup arasında yaş, cinsiyet ve sigara paket yılı açısından anlamlı 

farklılık izlenmedi. İki grupta da tüberkülozlu ile temas öyküsü yoktu. Aktif 

sigara içimi (p=0.009), BKİ (p=0.01) ve aylık ortalama gelir (p<0.05) hasta 

grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. 

 

Tablo-5: Hasta ve kontrol grubunun bazal karakteristik özellikleri. 

 Tüberküloz 

(n:69) 

Kontrol 

(n:70) 

P 

Yaş (yıl) 37.8±12.7 39.4±10.8 0.213 

Erkek/Kadın 47/22 45/25 0.633 

BKİ (kg/m2) 23.1±4.7 25.7±4.1 0.010 

Sigara,içen/içmeyen 22/47 35/35 0.009 

Sigara paket yılı 12.7±2.5 7.5±1.5 0.081 

Aylık ortalama gelir 

      <750 TL 

      750-1500TL 

      >1500TL 

 

 

46 

18 

5 

 

30 

23 

17 

 

0,005 

0,004 

0,001 

(Değerler ortalama ± standart hata olarak verildi.) 

 

TNF-α (308) genotip çalışması incelendiğinde tüberküloz grubunda 

0 (%0) kişide AA genotipi, 13 (%18.8) kişide GA genotipi, 56 (%81.2) kişide 

GG genotipi mevcuttu. Kontrol grubunda ise 2 (%2.9) kişide AA genotipi, 8 

(%11.4) kişide GA genotipi ve 60 (%85.7) kişide GG genotipi saptandı. 

(Tablo-6 ve 	ekil-7) 
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Tablo–6: Hasta ve kontrol grubunun TNF-α genotipinin karşılaştırılması 

Tüberküloz Kontrol  

TNF-α genotip sayı % sayı % 

 

Toplam 

      AA  0 %0 2 %2.9 2 

      GA 13 %18.8 8 %11.4 21 

      GG 56 %81.2 60 %85.7 116 

    Toplam  69 %100 70 %100 139 
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�ekil-7: Hasta ve kontrol gruplarında genotiplerin % değerlerinin 

karşılaştırılması. 

 

MBL (kodon 54) genotip incelemesinde ise tüberküloz grubunda 8 

(%11.6) kişide AA genotipi, 13 (%18.8) kişide GA genotipi, 48 (%69.6) 

kişide GG genotipi saptanırken, kontrol grubunda 12 kişide AA (%17.1) 

genotipi, 11 (%15.7) kişide GA genotipi ve 47 (%67.1) kişide GG genotipi 

bulundu (Tablo-7 ve 	ekil-8) Her iki grup arasında MBL gen polimorfizmi 

açısından anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p=0.614). 
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Tablo-7: Hasta ve kontrol grubunun MBL genotipinin karşılaştırılması. 

Tüberküloz Kontrol  

MBL genotip sayı % sayı % 

 

Toplam 

      AA  8 %11.6 12 %17.1 20 

      GA 13 %18.8 11 %15.7 24 

      GG 48 %69.6 47 %67.1 95 

    Toplam  69 %100 70 %100 139 
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�ekil-8: Hasta ve kontrol gruplarında genotiplerin % değerlerinin 

karşılaştırılması. 

 

Çalışmaya alınan hastaların 48 (%69.6)’i akciğer tüberkülozu, 4 

(%5.8)’ü tüberküloz plörezi, 1 (%1.4)’i milier tüberküloz, 1 (%1.4)’i 

tüberküloz menenjit, 2 (%2.9)’si böbrek tüberkülozu, 7 (%10.1)’si 

tüberküloz lenfadenit ve 6 (%8.7)’sı diğer lokalizasyonlarda tüberküloz 

tanısına sahipti (	ekil-9). 
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�ekil-9: Hastalık lokalizasyonunun yüzde dağılımı. 

 

Çalışmaya alınan 39 (%56.5) hasta balgam yayma pozitifliği, 3 

(%4.3) hasta balgam kültürü pozitifliği, 18 (%26.1) hasta biyopsi ve 9 

(%13.0) hasta klinik-radyolojik yöntemleri ile tüberküloz tanısı almıştı 

(	ekil-10). 
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�ekil-10: Tanı konulma yöntemlerinin yüzdelik dağılımı. 

 

Hasta grubunda 44 (%63.8) hastanın BCG skarı varken, 25 (%36.2) 

hastanın BCG skarı negatifti. Kontrol grubunda ise 49 (%70) kişide BCG 

pozitif, 21 (%30) kişide ise negatif olarak saptandı. BCG skarı varlığı 

açısından her iki grupta anlamlı bir farklılık izlenmedi (p=0.850) ( Tablo-8). 
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Tablo-8: hasta ve kontrol grubunun BCG skarı açısından karşılaştırılması 

BCG skarı Hasta Kontrol Toplam P değeri 

   Var  44 (%63.8) 49 (%70) 93 

   Yok  25 (%36.2) 21 (%30) 46 

Toplam  69 (%100)  70 (%100) 139 

 

0.850 

 

Akciğer ve akciğer dışı tüberkülozu vakalarında TNF-α ve MBL gen 

polimorfizmlerine bakıldığında; 

Akciğer tüberkülozu grubunda TNF-α (308) için GA genotipi 10 

(%20.8) kişide, GG genotipi 38 (%79.2) kişide mevcutken, akciğer dışı 

tüberkülozda ise GA genotipi 3 (%14.3) kişide, GG genotipi 18 (%85.7) 

kişide saptandı (Tablo-9). 

Akciğer ve akciğer dışı tüberkülozlu vakalar karşılaştırıldığında TNF-

α gen polimorfizmi açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmadı (p=0.740). 

 

Tablo-9: Akciğer ve dışı tüberkülozlu vakalarda TNF-α genotipinin 

karşılaştırılması. 

TNF-α genotipi GA GG P değeri 

Akciğer tüberkülozu 10 (%20.8) 38 (%79.2) 

Akciğer dışı tüberküloz  3 (%14.3) 18 (%85.7) 
0.740 

 

MBL (kodon 54) genetik incelemesinde akciğer tüberkülozlu 5 

(%10.4) kişide AA genotipi, 8 (%16.7) kişide GA genotipi, 35 (%72.9) kişide 

GG genotipi saptanırken, akciğer dışı tüberkülozda 3 (%14.3) kişide AA 

genotipi, 5 (%23.8) kişide GA genotipi, 48 (%69.6) kişide GG genotipi vardı 

(Tablo-10). 
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Tablo-10: Akciğer ve dışı tüberkülozlu vakalarda MBL genotipinin 

karşılaştırılması. 

        MBL genotipi AA GA GG 

Akciğer tüberkülozu 5 (%10.4) 8 (%16.7) 35 (%72.9) 

Akciğer dışı tüberküloz  3 (%14.3) 5 (%23.8) 48 (%69.6) 

 

Akciğer tüberkülozlu vakalarda genetik polimorfizmin kavite varlığı 

ile ilişkisini de inceledik. 

TNF-α için kavitesi olanlarda 7 (%31.8) kişide GA genotipi, 15 

(%68.2) kişide GG genotipi, kavitesi olmayan 3 (%11.5) kişide GA genotipi, 

23 (%88.5) kişide GG genotipi saptandı. 

MBL için kavitesi olan 1 (%4.5) kişide AA genotipi, 4 (%18.2) kişide 

GA genotipi, 17 (%77.3) kişide GG genotipi vardı. Kavitesi olmayan 4 

(%15.4) kişide AA genotipi, 4 (%15.4) kişide GA genotipi ve 18 (%69.2) 

kişide GG genotipleri saptandı. 
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TARTI�MA VE SONUÇ 

 

 

Bütün dünyada önemini sürdüren bir enfeksiyon hastalığı olan 

tüberkülozun etkeni M. tuberculosis ile enfekte olan bireylerin hemen hemen 

tamamında enfeksiyon gelişmekte, ancak bu kişilerin sadece %5-10 

kadarında hastalık tablosu ortaya çıkmaktadır. Bu hastaların çok az bir 

kısmında altta yatan bir risk faktörü tespit edilebilmektedir. Özellikle son 

yıllarda yapılan çalışmalar, bu durumdan sosyoekonomik faktörler, kalabalık 

yaşam ve malnütrisyon gibi çevresel faktörler kadar, konağa ait genetik 

faktörlerin de sorumlu olduğunu ortaya koymuş ve tüberküloza genetik 

yatkınlık oluşturan pek çok genetik faktör belirlenmiştir. Bu çalışmalardan 

elde edilen veriler, tanı, tedavi ve korunma açısından önemli adımların 

atılmasında yol gösterici olacaktır. Çalışmamızda tüberküloz tanısı alan 

olgular ile sağlıklı kontrol grubunda TNF-α ve MBL gen polimorfizmi sıklığını 

karşılaştırarak, tüberküloz ile TNF-α ve MBL gen polimorfizmi arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre TNF-α ve 

MBL gen polimorfizmi açısından tüberküloz hastaları ve kontrol grubu 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.  

Mannoz bağlayıcı lektin, kalıtsal immünitede önemli bir rol oynar. MBL 

geninin fonksiyonel mutant homozigotları serum MBL düzeylerini etkiler ve 

hastalık hassasiyeti ile ilişkili bulunmuştur. Selveraj ve ark. (47), yaptıkları 

çalışmada varyant MBL genotiplerinin serum MBL düzeyleri üzerindeki 

rolünü, canlı Mycobacterium tuberculosis ile makrofaj fagositozlarını, 

pulmoner tuberkülozlu hastalarda (n=48) M. tuberculosis kültür filtrat 

antijenine lenfoproliferatif yanıtı ve normal sağlıklı denekleri (n=58) 

çalışmışlardır. Toplam serum MBL seviyesi pulmoner tüberküloz 

hastalarında, sağlıklı bireylere göre daha yüksek bulunmuştur (P=0.0085). 

AA genotipli sağlıklı bireyler ve hastalar (MBL’nin homozigotları-sık alleller), 

çok yüksek serum MBL düzeyleri gösterdiler ve OO genotipli olanlar ise 

(MBL’nin fonksiyonel mutant homozigotları-daha az sıklıktaki alleller), çok 

düşük serum MBL düzeyleri gösterdiler (AA - OO: NHS, P = 3.3 x 10(-9); 
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PTB, P = 3.1 x 10(-9)). AA genotipli sağlıklı bireylerde, AO genotiplilere 

(heterozigot) göre anlamlı derecede az fagositoz gözlemlendi (P=0.046). 

Pulmoner tüberküloz hastalarında böyle bir fark gözlenmedi. Hastalarda ve 

sağlıklı kişilerde, MBL seviyesi ile makrofaj fagositozu arasında negatif bir 

ilişki görüldü (P=0.019). AA genotipli sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında, 

AA genotipli bir pulmoner tüberküloz hastasında, antijenle indüklenmiş 

lenfoproliferatif yanıtın anlamlı derecede azaldığı görüldü (P=0.036). Bu 

çalışmada, düşük MBL düzeyli fonksiyonel mutant homozigotlara göre (OO 

genotip), daha yüksek MBL düzeyli AA genotipinin, tüberküloz immünitesinde 

düzenleyici rol oynadığı ileri sürülmektedir. 

Hindistan’da 202 pulmoner tüberküloz ve 109 sağlıklı kontrol 

üzerinde yapılan bir çalışmada ise MBL için fonksiyonel mutant 

homozigotların, pulmoner tüberküloz hastalarında kontrollere göre daha sık 

olduğu tespit edilmiştir (sırasıyla %10,8 ve %1,9 p=0,008, OR=6,5). Ayrıca 

MBL kodon 57 mutasyonunu heterozigot olarak taşıyanlar da, pulmoner 

tüberküloz hastaları arasında kontrollere kıyasla daha sık bulunmuştur. 

Aynı çalışmada tüberküloza yatkınlık oluşturduğu kabul edilen HLA-DR2 ve 

MBL genleri arasında ilişki olup olmadığı da araştırılmış ve ikisinin 

etkilerinin birbirinden bağımsız olduğu tespit edilmiştir. Bu da, HLA ve non-

HLA genlerinin pulmoner tüberküloz gelişiminde direkt veya indirekt olarak 

birlikte yer aldığı sonucuna ulaştırmıştır (27). 

Yukarıda bahsedilen bu çalışmada; MBL genlerindeki 

mutasyonların, düşük serum MBL düzeyleri ile ve bu düşüklüğün 

çocuklukta ve olasılıkla yetişkinlikte görülen rekürren enfeksiyonlarla 

bağlantılı olduğu gösterilmiştir.  

Bir diğer taraftan, Batı Afrikalı toplumda yapılan çalışmada, MBL 57 

varyantının tüberküloza karşı koruyuculukta rol aldığı görülmüştür (48). 

Benzer biçimde, HLA-DR2 Hindistan’da pulmoner tüberküloz ile ilişkili 

bulunmuştur. Bu durum, bu iki genin, her ne kadar Hindistan’da 

tüberkülozla ilişkili olsalar da, Afrika’da tüberküloza karşı koruma sağlıyor 

olabileceğini öne sürmektedir. 
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Bu farklılığı iki durum açıklayabilir. İlki; hastalığın gelişiminin konak ve 

patojene ait genetik faktörler gibi çevresel etkenlere bağlı olabileceği ya da 

bireylerin spesifik enfeksiyonlara karşı duyarlılık geliştirmesinde çok sayıda 

katılımcı genetik faktörün rol alabileceğidir. Dahası; MBL eksikliği, diğer 

genetik duyarlılık faktörleriyle kombine olduğunda, muhtemelen sadece 

enfeksiyon gelişimi riskinde belirgin artışa yol açar. 

Yine, tüberküloz insidansının yüksek olduğu bir Güney Afrika 

populasyonunda 187 kontrol, 64’ü tüberküloz menenjit olmak üzere 233 

tüberküloz hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, MBL kodon 54 

mutasyonunun tüberküloz menenjite karşı kuvvetli koruma sağladığı tespit 

edilmiştir. Düşük MBL düzeylerinin, tüberkülozun akciğer dışına yayılımını 

engelleyerek tüberküloz menenjite karşı koruyucu olabileceği düşünülmüştür 

(49). Coşar ve ark.’nın (50) İstanbul’da yaptığı çalışmada çocuklarda, 

tüberküloza karşı hassasiyet ve iki düşük üretimli MBL2 gen polimorfizmi 

(kodon 54 ve 57) ile MBL seviyeleri arasındaki ilişki araştırılmış, 44 

tüberkülozlu çocuk (27 pulmoner tb, 17 ekstrapulmoner tb) ve 99  yaşı uygun 

sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. 54. ve 57. kodon polimorfizmleri için 

MBL2 geni genotiplemesi yapılmış ve iki grupta da tüm deneklerden MBL 

serum düzeyleri incelenmiştir. Düşük MBL düzeyleri sağlayan AB genotipi 

sıklığı, kontrol denekleri ile karşılaştırıldığında hastalarda anlamlı derecede 

daha düşük bulunmuştur (kontrol denekleri %27.3,hastalar %9.1) (p<0.011). 

Özellikle ekstrapulmoner grup ile sağlıklı kontol grubu arasındaki fark 

anlamlılık göstermiştir (p<0.006). Bu  sonuçlarla,  düşük MBL düzeylerinin ve 

AB genotipinin tuberküloza, özellikle çocuklardaki ekstrapulmoner 

tuberküloza karşı koruma sağladığı gösterilmiştir.  

Bizim çalışmamızda, akciğer ve akciğer dışı tüberküloz tanılı 

vakalarda TNF-α ve MBL gen polimorfizmi arasında anlamlı bir farlılık 

olmadığı gösterilmiştir.  

Hindistan’da yapılan bir çalışmada ise HIV-1’le enfekte tüberkülozu 

olmayan, HIV-1’le enfekte tüberkülozu olan, HIV negatif tüberkülozlu 

hastalarda ve sağlıklı kontrol grubunda, ELISA yöntemi ve polimeraz zincir 

reaksiyonuna dayalı metotlarla genotipleme yapılarak plazma MBL düzeyleri 
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ve MBL2 gen polimorfizmleri çalışılmıştır (HIV+, TB-, n=151) (HIV+, TB+, 

n=109) (HIV-, TB+, n=148) (sağlıklı kontrol grubu, n=146). MBL düzeyleri, 

HIV-TB+ ve HIV+TB+ hastalarda, kontrollere ve HIV+TB- hastalara göre 

anlamlı derecede artmış olarak bulundu (P<0.05). Yapısal polimorfizmin OO 

genotipi ve -221Y/X’in yy genotipi sıklıkları, HIV-TB+ hastalarda kontrole göre 

anlamlı ölçüde artmış bulundu. HIV+TB+ hastalarda, kontrol ile 

karşılaştırıldığında, anlamlı ölçüde yüksek sıklıkta YA/YA diplotipine rastlandı 

(P=0.03). HIV+TB+ hastalarda, HIV+TB- hastalarla ve kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, anlamlı derecede düşük sıklıkta, orta dereceli MBL 

diplotipleri (XA/XA ve YA/YO) gözlendi. Sonuçlar, çok yüksek MBL düzeyleri 

ile ilişkili YA/YA diplotipinin HIV enfeksiyonlu hastaları tüberküloza 

yöneltebileceğini ve çok düşük MBL düzeyleri ile ilişkili O/O genotipinin ise 

HIV ile enfekte olmayan bireylerde tuberküloz hassasiyeti ile ilişkili 

olabileceğini ileri sürmektedir. Orta dereceli MBL diplotiplerinin HIV ile 

enfekte hastaları, TB gelişimine karşı koruyabileceği düşünülmüştür (51). 

 Enfeksiyon hastalıklarına hassasiyet, genetik özgeçmişten etkilenir 

ve korumadan iyi çalışan hücresel immün aktivasyon sorumludur. 

Tuberkülozda, TNF-α, granulom formasyonunun merkez mediatörüdür ve 

IFN-γ ile sinerjistik olarak basilin yayılımını kontrol eder ve böylece M. 

tuberculosis enfeksiyonunu engellemeye çalışır. Jufferman ve ark.’nın (52) 

Hollanda’da yaptığı bir çalışmada, tüberkülozlu hasta grubunda TNF 

reseptör 1 ve 2 konsantrasyonlarının sağlıklı kontrollere oranla daha 

yüksek olduğu ve tedavi ile bu konsantrasyonların düştüğü tespit edilmiştir. 

TNF reseptörleri sitokine oranla daha yüksek konsantrasyonlarda 

bulunduğunda inhibitör olarak görev yapar. Akut enfeksiyonlarda yüksek 

TNF düzeyleri bu inhibitör etkinin üstesinden gelirken, kronik 

enfeksiyonlarda TNF düzeyleri, reseptör konsantrasyonuna göre düşük 

düzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle artmış TNF reseptör 

konsantrasyonları, artmış TNF üretiminin indirekt bir göstergesi olabilir. 

 TNF genlerinde yerleşen tek nükleotidli polimorfizmler, sitokin 

seviyelerini etkileyebilir ve tüberküloza karşı direnci ve hassasiyeti 

düzenler. Pacheco (53), meta-analiz kullanarak, bir çok populasyonda, 
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IFN-γ geni +874T/A, IL10 geni -1082G/A ve TNF-α -308G/A ile TB 

arasındaki ilişkiye karar vermeyi amaçladı. TNF -308G/A için 10 çalışma 

kullanıldı. Veriler, alleller, genotipler ve minör allel taşıyıcıları arasındaki 

ilişkiye uyacak şekilde analiz edildi. Sadece IFN-γ için istatistiksel olarak 

anlamlı sonuçlar bulundu.  

 Tüberküloz gelişmesinin ve tekrarlayıcı tüberküloza maruz kalmanın 

genetik belirteçleri bilinmemektedir. Oh JH ve ark.’nın (54) yaptığı bir 

çalışmada tüberküloza olan yatkınlık ile TNF-α ve IL-10 genleri arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. 117 sağlıklı kontrol ile 80 yeni tüberküloz olgusu ve 64 

tekrarlayıcı tüberküloz olgusu çalışmaya dahil edilmiştir.  TNF-α -308 G/A 

genotipi tüberküloz hasta grupları ile kontroller arasında bir farklılık 

göstermemiştir. Her iki markırın genotip incelemesinde de tekrarlayıcı ve 

yeni tüberküloz grupları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. 

Thais’te, Vejbaesya ve ark. (55) tarafından yapılan bir çalışmada 

NRAMP-1 ve TNF-α varyantlarının tüberkülozla ilişkili olup olmadığı 

araştırılmıştır. 149 tüberküloz tanılı ve 147 sağlıklı gönüllü çalışmaya 

katılmştır. +488, -238 ve -308’deki TNF-α varyantlarında hasta ve kontrol 

grubu arasında genotip sıklıklarının dağılımında anlamlı farklılık 

görülmemiştir.  

 Ateş ve ark.’nın (56) 2007 ‘de yaptıkları bir çalışmada ise 128 

tüberkülozlu hasta ve 80 sağlıklı gönüllüde TNF-α (-308, -238, -376) ve IL-

10  genetik polimorfizmleri analiz edilmiştir. TNF-α ve IL-10 genotipleri ile 

tüberküloz arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

 Bir çok çalışma bizim çalışmamızla aynı şekilde sonuçlanmıştır. 

Ancak buguların farklı olduğu çalışmalar da mevcuttur. 

 Bikmaeva ve ark.’nın (57) yaptığı bir çalışmada, Bashkorstan’dan 

olan infiltratif pulmoner tüberkülozlu hastalarda ve 3 etnik grupta TNF-α 

gen promoterinin -308 pozisyonundaki polimorfizmi analiz edilmiş. Allel ve 

genotip sıklığı bağlamında etnik gruplar arasında bir farklılık gözlenmemiş. 

Tüberküloz hastalarında allel TNF2 sıklığı kontrollere göre anlamlı olarak 

daha yüksek bulunmuş. Bu çalışmada bu TNF alleli ile pulmoner 

tüberküloz arasında bir ilişki olduğu düşünülmüştür  
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Sicilya’da yapılan başka bir çalışmada elde edilen verilere göre 

tüberkülozdan etkilenen grupta -308 GG TNF homozigot kişi sayısının 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede az olduğu gösterilmiştir (58). 

Diğer bir çalışmada pulmoner tüberkülozda TNF-α ve β gen 

polimorfizmlerinin ve HLA haplotip analizi yapılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda hasta ve kontrol grubu arasında TNF-α -238, -308 ve TNF-β 

genotip sıklıklarında bir fark gözlenmedi. Ancak HLA-A1, B17, B21 ve DR7 

gibi HLA gen/gen ürünleri ile kombine şekilde TNF-α ve β genlerinin 

bakteriyolojik relaps kadar hastalığın kendisine karşı da bir korumayla ilişki 

gösterdikleri bu çalışmada görülmüştür (59). 

Çalışmamızda; olgu sayısının diğer çalışmalara göre az olması ve 

bazı çalışmalarda genetik incelemeyle birlikte bakılan serum MBL düzeyinin 

çalışılmamış olması çalışmamızın bazı kısıtlılıklarıdır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, tüberküloz 

patogenezi ve konak savunmasında kullanılan mekanizmaların 

aydınlatılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, ilaç geliştirilmesinde yeni 

farmakolojik hedefleri ortaya koyacak, yeni ve etkinliği daha yüksek olan 

aşıların geliştirilmesini sağlayacaktır. Tüberküloza yatkınlık üzerine etkili olan 

genetik faktörlerin, farklı popülasyonlarda değişiklikler göstermesi nedeniyle, 

bu faktörlerin çeşitli popülasyonlarda belirlenmesi bu gelişmeleri 

hızlandırılacaktır. Riskli grupların ortaya konması; davranış paterni, seyahat 

alışkanlıkları, profilaktik antibiyotik kullanımı ve aşı uygulamalarında yeni 

yaklaşımların belirlenmesini sağlayabilecektir. 

Sonuç olarak, şimdiye kadar yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, 

bireysel genetik faktörlerin tüberküloz enfeksiyonu gelişimi açısından önemini 

belirleyememiştir ve toplumlarda araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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