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Giriþ
Tüberküloz tüm dünyada ve ülkemizde bir halk saðlýðý sorunu olarak varlýðýný
sürdürmekte ve yýlda 15 yaþýn altýnda yaklaþýk 450 000 can almaktadýr (1). Yaþamýn
ilk dört yýlýnda tüberküloz nedeniyle ölümlerin yarýsý tüberküloz menenjiti nedeniyle
meydana gelmektedir (2). Sinsi bir hastalýk olan tüberkülozun merkezi sinir sistemini
(MSS) tutan þekli; miliyer tüberküloz, tüberküloz perikardit ve omurga tüberkülozu
gibi tüberkülozun aðýr þekillerinden biridir ve eskiden beri çocuk hekimlerinin
korkulu rüyasý olmuþtur. Özellikle iki yaþýndan küçük çocuklar, merkezi sinir sistemi
tüberkülozuna yakalanma açýsýndan yüksek risk altýndadýrlar (3).

Epidemiyoloji
Kuzey Amerika ve Batý Avrupa gibi tüberküloz insidansýnýn düþük olduðu
bölgelerde hastalýðýn akciðer dýþý tutulumu, daha çok tüberkülozun reaktivasyon
þekli bulunan eriþkinlerde görülmektedir. Tüberkülozun akciðer dýþý yerleþimlerinden
olan MSS tüberkülozu ise daha çok çocuklarda görülür; ancak özellikle insan
baðýþýklýk yetmezliði virusu ("HIV") ile enfekte kiþilerde olmak üzere, yetiþkinlerde
de MSS tüberkülozuna rastlanmaktadýr. Türkiye'de (4) ve Amerika Birleþik
Devletleri'nde (ABD) tüberküloz insidansýnýn yýllar içinde gerilemiþ olmasýna
karþýn MSS tüberkülozu vakasý sayýsýnda tatmin edici bir azalma olmamýþtýr ve
etkili tedavi rejimleri ile bile vaka fatalite hýzý hâlâ yüksek (%15-40) seyretmektedir
(5). Çarpýcý klinik özellikleri nedeniyle tüberküloz menenjitli hastalarýn 2/3'ünde
dizin vaka saptamak mümkün olabilmektedir (6).

Patogenez
MSS tüberkülozu, üç klinik ulamda (kategori) incelenmektedir:
1) Menenjit;
2) Ýntrakraniyal tüberküloma;
3) Spinal tüberkülöz araknoidit. Bu üç ulama da, daha çok, dünyada
tüberkülozun yaygýn olduðu ve çocuklarla genç eriþkinlerde postprimer yayýlýmýnýn
sýkça görüldüðü bölgelerde rastlanmaktadýr.
Menenjit; MSS tüberkülozunun en sýk görülen biçimidir. MSS tüberkülozu
vakalarýnýn %95'i, tüberküloz menenjit þeklinde ortaya çýkar. Daha çok subakut
menenjit tablosuyla kendini belli eden tüberküloz menenjit, ekonomik olarak
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geliþmekte olan ülkelerde subakut menenjitin en sýk

olmasýna sýk rastlanýr ve lezyonlarýn bulunduðu

nedenidir (6). Tedavisiz kalan tüberkülozlu çocuklarýn

yere (bazal gangliyonlar, beyin korteksi, pons,

%0.5-2'sinde MSS tüberkülozu geliþmektedir. MSS

beyincik) özel, deðiþik klinik sendromlar ortaya

tüberkülozunun ortaya çýkýþýndaki esas düzenek,

çýkar. Ýntrakraniyal vaskülit, otopsilerde sýkça

vücudun baþka bir bölgesindeki birincil enfeksiyon

görülen bir bulgu olup hastada kalýcý nörolojik

veya geç reaktivasyon tüberkülozundan kaynaklanan

bozukluklarýn ortaya çýkýþýný belirleyen baþlýca

basillemi ile tüberküloz odaklarýnýn (tüberküller)

etmendir.

beyin, meninksler veya bunlara komþu kemiklere

3) Komünikan hidrosefali: Yangý sürecinin

yerleþmesidir. Bu sýrada miliyer tüberküloz tablosu

baziler sisternlere kadar uzanmasýna ve beyin-

oluþabilir. Miliyer tüberkülozlu çocuklarýn %20-

omurilik sývýsý (BOS) dolaþýmýnýn engellenmesine

50'sinde, konjenital tüberkülozlu bebeklerin

baðlý olarak geliþir. Akuaduktus týkanmasý ile oluþan

%20'sinde tüberküloz menenjit mevcuttur (6).

nonkomünikan hidrosefali, beyin sapýnýn çevresinde

Tüberküloz menenjitin geliþimindeki kritik

oluþmuþ eksüdanýn yaptýðý basýdan veya beyin

olay, subepandimal yerleþimli bir tüberkülün

sapýnda yerleþmiþ bir tüberkülomdan kaynaklanan,

meydana gelmesi ve bu tüberkülün subaraknoit

daha nadir görülen bir olaydýr.

aralýða açýlmasýdýr. Ýlerleyici miliyer tüberkülozdaki

Tüberküloz menenjitin immünopatojenezi

enfeksiyon odaklarý ne kadar yaygýnsa, bu juksta-

hakkýnda pek az þey bilinmekte olup genetik

epandimal tüberküllerin oluþma olasýlýðý o derece

yatkýnlýðýn rolü araþtýrýlmaktadýr. Yatkýnlýkta "Toll-

artmaktadýr. Sonuç olarak tüberküloz menenjit,

like" reseptörlerin (TLR) bir rolü olmasý kuvvetle

küçük çocuklarda postprimer enfeksiyonun,

muhtemeldir: Mikobakteriler, TLR1, TLR2, TLR4

eriþkinlerde ise kronik reaktivasyon basillemisinin

ve TLR6 tarafýndan tanýnmaktadýr. Bu TLR'ler

komplikasyonu olarak geliþmektedir. Yaþlýlýk, kafa

adaptör proteinlerden MyD88 ve "Toll-interleukin

travmasý, alkolizm, kötü beslenme, malinyite ve

1 receptor domain containing adaptor protein"

"HIV" enfeksiyonu; tüberküloz menenjitin meydana

(TIRAP) ile etkileþerek makraofajlarla dandritik

gelmesini kolaylaþtýrýcý etmenlerdir.

hücreleri etkinleþtirmektedir (7). TIRAP,

Tüberkül proteinlerinin subaraknoid aralýða

mikobakterilerin etkinleþtirdiði TLR'lerden çýkan

geçmesi, beynin tabanýnda daha belirgin olmak

sinyali ayarlayan bir proteindir. Yakýn zamanda

üzere, þiddetli bir aþýrýduyarlýk tepkimesine yol

yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçlarýna göre,

açar. Klinik belirtilerden sorumlu ve patolojiye hakim

TIRAP'taki polimorfizm, tüberküloz menenjite

olan üç etmen vardýr:

yatkýnlýða neden olmaktadýr; bu polimorfizm, ayný

1) Proliferatif araknoidit: Beyin tabanýnda
belirgindir. Kraniyal sinirleri ve damarlarý içine alan

zamanda kanda interlökin-6 üretiminin düþüklüðüyle
de iliþkili bulunmuþtur (8).
Tüberkülom: Patolojik taným olarak

fibröz bir kitle oluþumu söz konusudur.
2) Vaskülit: Baziler veya spinal eksüda

tüberkülom; beyin dokusu içinde, basillemi sonucu

birikintisinin içinden geçen veya bizzat beynin içinde

oluþmuþ derin yerleþimli tüberküllerden köken alan,

bulunan damarlarýn yangýsý sonucunda tromboz

yumaklaþmýþ, kazeöz odaklardýr. MSS

ve infarkt meydana gelir. Lezyonlarýn birden fazla

tüberkülozlarýnýn %5'i tüberkülom þeklinde ortaya
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çýkar (6). Hindistan ve tüberkülozun yaygýn olarak

2. Evre II (menenjit dönemi): Meninks

görüldüðü Asya'nýn diðer bölgelerinde kafa içi kitle

iritasyon bulgularý, geçmeyen baþ aðrýsý, kusma,

oluþturan lezyonlarýn %40'ý tüberkülomdur (9).

letarji, konfüzyon, kraniyal sinir ve piramidal yol

Tüberküloz menenjitte veya menenjitsiz miliyer

tutulumu bulgularý vardýr. Bu evredeki hastalarda

tüberkülozda bilgisayarlý tomografiyle (BT) yapýlan

letarji veya konfüzyon ile kraniyal sinir parezileri

görüntülemelerde tek olarak veya birden çok sayýda

veya hemiparezi gibi hafif fokal bulgular vardýr.

saptanýr. Eriþkinlerde genellikle birden çok ve

3. Evre III (paralitik dönem): Hastalýðýn ileri

supratentoryal yerleþimliyken çocuklarda çoðunlukla

dönemidir. Bu dönemde hastalýðýn seyri birdenbire

tek ve infratentoryaldir (10). Tüberkülom, menenjitle

hýzlanýr. Konfüzyon, stupor ve komaya kadar

birlikte görülebilir. Tüberkülom; hiçbir klinik belirtiye

ilerleyebilen bilinç deðiþiklikleri ortaya çýkar.

ya da bulguya neden olmayabileceði gibi, nörolojik

Deliryum, konvülsiyonlar ve birden çok kraniyal

bulgularla da kendini belli edebilir.

sinirin tutulumu veya aðýr hemipleji bulunabilir.

Spinal tüberkülöz araknoidit: Bu biçim de
Amerika ve Avrupa kýtalarýnýn dýþýnda daha sýktýr.

Tedavi edilmeyen hastalarýn çoðu, hastalýðýn
baþlangýcýndan beþ-sekiz hafta sonra ölür.

Patojenezi tüberküloz menenjitinkiyle benzer olup

Hastalarýn üçte birinde baþvuru anýnda miliyer

omurilik, bir veya birkaç düzeyde jelatinöz veya

tüberküloz mevcuttur (11). Bu sýrada yapýlacak

fibröz eksüdayla sýkýþmýþtýr. Belirtiler, haftalar-aylar

dikkatli bir fundoskopik muayenede koroit

içinde geliþir ve sonuçta menenjit bulgularý ortaya

tüberküllerini görmek mümkündür. Bunlar optik diskin

çýkabilir. Hastalar genellikle subakut baþlangýçlý

yakýnýnda yerleþmiþ, birden fazla sayýda ve deðiþik

sinir kökü ve omurilik basýsý bulgularý, omurilik veya

büyüklükte, sýnýrlarý silik, çevresinden kabarýk, sarý-

kök kaynaklý aðrý, hiperestezi, parestezi, alt motor

beyaz nodül-granülomlardýr. Saptanmalarý, taný için

nöron paralizisi veya mesane/rektum sfinkterlerinde

çok yararlý olur. Tanýda yararlý olacak baþka bir

iþlev bozukluðu ile hekime baþvururlar. Vaskülit

durum ise, MSS dýþýnda tüberküloz varlýðýnýn

sonucu arteria spinalis anterior trombozu ve omurilik

saptanmasý olacaktýr. Ne yazýk ki buna iliþkin ipuçlarý

infarktý meydana gelebilir.

ya mevcut deðildir, ya da mevcut olsa bile
tüberküloza özgü olmayýp siliktir. Akciðer grafisinde

Klinik özellikler

fokal lezyonlara veya miliyer paterne rastlanabilir.

Tüberküloz menenjitin kliniðinde subakut

Tüberkülin testinin negatif olmasý ile MSS tüberkülozu

ateþle birlikte birbirini izleyen üç evre halinde

tanýsý dýþlanamaz.

görülen çeþitli belirtiler ve bulgular yer alýr. Prognoz
Atipik klinik þekiller: MSS tüberkülozu,

ve tedavi açýsýndan, baþvuru anýnda hastalýðýn

baþka nörolojik hastalýklarý taklit eden atipik

evresini belirlemek önemlidir:
1. Evre I (prodrom dönemi): Ýki-üç hafta

þekillerde de kendini gösterebilir. Özellikle "HIV"le

sürer. Sinsi baþlangýçlý halsizlik, bitkinlik, baþ aðrýsý,

enfekte hastalarda tüberkülöz menenjitin kliniði,

fazla yüksek olmayan ateþ ve kiþilik deðiþiklikleri ile

bakteri veya mantar menenjitininkinden farklý

seyreder. Bu evrede hastalarýn bilinci açýktýr. Fokal

olmayabilir (12). Aþikar menenjit belirtileri olmadan

nörolojik ya da hidrosefaliye ait belirtiler bulunmaz.

stupor, koma veya konvülsiyonlarýn bulunduðu
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ensefalit tablolarý da görülebilir; ancak daha nadirdir.

sahiptir. Tipik sonuç; mononükleer pleositozla

Hasta, aylar, hatta yýllar içinde ilerleme gösteren

birlikte glukozun düþük, proteinin yüksek olarak

kiþilik deðiþiklikleri, bellek kaybý ile baþvurabilir.

saptanmasýdýr. Hücre sayýsý 100-500/µL

Klinik belirtiler ve bulgular, yenidoðan döneminde

civarýndadýr. Hastalýðýn baþlangýcýnda hücrelerin

aþýlanmýþ çocuklar ile aþýlanmayanlar arasýnda

sayýsý çok az olabilir veya hücrelerin çoðu

fark göstermemektedir (13).

polimorfonükleer lökositlerden oluþabilir. Bu

Dünyada tüberkülozun endemik olduðu

hastalarda lomber ponksiyon (LP) tekrarlandýðýnda

yörelerde "HIV"le enfekte kiþilerde tüberküloz

bu çoðunluðun lenfositler lehine deðiþtiði gözlenir.

menenjitinin sýklýðýnda artýþ bildirilmektedir. ABD'de

Polimorfonükleer hücrelerin kýsa bir süre de olsa

akciðerdýþý tüberkülozlu hastalarýn beþte birinde

BOS'ta çok sayýda görülebileceði bir baþka durum

"HIV" pozitifliði saptanmýþsa da "HIV"li hastalarda

ise antitüberküloz tedavinin baþlangýcýdýr; buna

MSS tüberkülozunun yaygýn bir sorun olduðunu

genellikle klinikte hafif bir bozulma da eþlik eder.

söylemek þu an için mümkün deðildir. MSS

Hastalarýn çoðunda BOS proteini 100-500

tüberkülozu olan hastalar arasýnda "HIV"

mg/dL arasýndadýr. Hastalarýn %80'inde BOS

enfeksiyonu olanlar ve olmayanlar arasýnda klinik

glukozu 45 mg/dL'den azdýr. Emilimin engellendiði

belirtiler, BOS bulgularý ve tedaviye yanýt açýsýndan

durumlarda BOS, iyice ksantokromik bir görünüm

bir fark yoktur; ancak "HIV"li hastalarda beyin

kazanýr, protein miligram yerine gramla ifade edilir

tüberkülomlarýnýn 4-5 kat daha fazla olduðu göze

düzeye (2-6 g/dL) kadar çýkar. Böyle durumlarda

çarpmaktadýr (11).

prognoz kötüdür. Ventriküllerden alýnan BOS,
týkanmanýn proksimalinde kaldýðý için hücre ve

Taný

biyokimya açýsýndan normal olabilir (15)."HIV"

Tüberküloz menenjitte erken taný çok

enfeksiyonlu hastalarda ortaya çýkan tüberküloz

önemlidir; çünkü prognoz, büyük ölçüde tedaviye

menenjitte BOS, tamamen normal olabilir (16).

hastalýðýn hangi döneminde baþlandýðýna baðlýdýr.

BOS yaymasýnda aside dirençli basillerin

Tüberküloz menenjitli çocuklarýn %90'ýnda arka-

(ADB) görülmesi, tanýyý en erken kesinleþtiren

ön akciðer grafisi normaldir. PPD, hastalarýn

laboratuvar yöntemidir. Ýlk yaymada hastalarýn en

yalnýzca 1/3'ünde pozitiftir (6). Gastrik aspirat

çok %10'unda ADB görülebilirken, mikroskopi

kültürlerinde basili üretmek, vakalarýn yalnýzca

tekrarlandýðýnda hasta antitüberküloz tedavi almakta

%10'unda mümkün olmaktadýr (14). Bunlardan da

olsa dahi duyarlýk yükselmektedir. ADB saptanmasý

anlaþýlacaðý gibi, MSS tüberkülozuna taný koymak

þansýný artýrmak için aþaðýdaki noktalara dikkat

zordur; bu nedenle, hekimler, MSS tüberkülozunu

etmek yerinde olacaktýr:

düþündüren klinik durumlarda tedaviye erken

* Mümkün olduðunca çok BOS alýnmalýdýr.

baþlamanýn ne kadar önemli olduðunu göz önünde

* Basiller, en çok fibrin yumaðýnda veya
çökeltide görülebilir. Çökelti oluþmuyorsa %95'lik

bulundurarak tetikte olmalýdýrlar.

alkolden 2 mL BOS'a eklemek, santrifüj sýrasýnda
BOS incelemesi: MSS tüberkülozunda BOS
incelemesi, erken taný açýsýndan kritik öneme
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* Mikroskopta mümkünse birden çok kiþi

Baziler araknoidit, beyin ödemi, beyin infarktý ve

tarafýndan yüksek büyütmede 200-500 alan

hidrosefali ile bunlarýn yaygýnlýk derecesi; BT ile

taranmalýdýr (11).

saptanabilmektedir. MSS tüberkülozunda hastalarýn

Mikobakterinin kültürde üremesi için genellikle

%75'inde hidrosefali, %38'inde baziler meninks

altý haftalýk bir zamana gereksinim vardýr. Üreme

tutulumu, %15-30'unda beyin infarktý ve % 5-10'unda

þansýný artýrmak için mikroskopide olduðu gibi,

tüberkülom görülmektedir (11). "HIV"le enfekte

mümkün olduðunca fazla miktarda (en az 15 mL,

hastalarda baziler tutulum görülme oraný daha düþük

tercihen 40-50 mL) BOS kullanýlmasý önerilmektedir.

olup obstrüktif hidrosefali daha sýktýr (19).

Kültürde pozitif sonuç elde etme olasýlýðý, % 30-

Klinik özelliklerin tüberküloz menenjitiyle uyumlu

70 arasýnda deðiþir (14). Ýlk numunede pozitiflik

olduðu hastalarda BT'de baziler kontrast tutulumu ve

oraný %56 iken LP'nin üç kere daha tekrarlanmasý

beraberinde derecesi ne olursa olsun hidrosefali,

durumunda bu oran %83'e yükselmektedir (17).

kuvvetle tüberküloz menenjitini düþündürmelidir. Birinci

Bu bilgiler göz önüne alýndýðýnda hastalardan -

evredeki hastalarýn %30'unda BT normaldir ve BT'si

antitüberküloz tedavi geciktirilmeden baþlandýktan

normal olan hastalarýn tamamýna yakýný, tedaviyle

sonra- birbirini izleyen günlerde birkaç kez daha

iyileþirler. Hidrosefaliyle birlikte belirgin baziler tutulum,

BOS örneði alýnmasý akla yatkýndýr.

menenjitin ilerlemiþ olduðunu gösterir ve böyle
hastalarda prognoz kötüdür. Belirgin baziler tutulumda

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR): BOS'ta

ayný zamanda yüksek olasýlýkla vaskülit de bulunacaðý

Mycobacterium tuberculosis'in saptanmasýnda hýzlý

için bazal gangliyon infarktý için bir risk oluþturur.

taný testleri arasýnda nükleik asit tabanlý

Tüberkülomun tanýsý klinik ve radyolojik

amplifikasyon testi (NAAT) de vardýr ve PZR

bulgularla veya iðne biyopsisiyle, spinal tüberkülöz

temelinde yapýlan bir testtir. Duyarlýðý ve özgüllüðü

araknoiditin tanýsý ise doku biyopsisiyle birlikte

laboratuvardan laboratuvara farklýlýk göstermekte

MRG'de nodüler araknoidite ait deðiþikliklerin

olup bir metaanalizde duyarlýk %56, özgüllük %98

saptanmasýyla konur. Bazal gangliyon, orta beyin

olarak bulunmuþtur (18). Hastanýn klinik durumu

ve beyinsapý lezyonlarýný saptamada ve

ampirik antitüberkülöz tedavinin baþlanmasýný

þüphelenilen bir omurilik tüberkülozunu araþtýrýrken

gerektirecek kadar kuvvetle MSS tüberkülozunu

MR, BT'ye tercih edilmelidir.

düþündürüyorsa ve ilk bakýlan BOS yaymasý "ARB"
açýsýndan negatifse BOS PZR'si gönderilmelidir;

Adenozin deaminaz (ADA): Tüberkülozlu

ancak testin duyarlýðýnýn düþük olmasý nedeniyle

hastalarýn vücut sývýlarýnda etkinliðinin arttýðý

sonucun negatif çýkmasý, MSS tüberkülozu tanýsýnýn

gösterilen bu enzim, tüberküloz menenjitin

dýþlanmasý ve tedavinin kesilmesi gereði þeklinde

saptanmasýnda kolay, ucuz ve hýzlý bir yöntem

yorumlanmamalýdýr.

olarak dikkati çekmiþtir. Yakýn zamanda yapýlan
bir araþtýrmada tüberküloz menenjitte duyarlýðý

Radyodiyagnostik: BT ve manyetik rezonans

%82, özgüllüðü %83 olarak bulunmuþtur (20).

görüntüleme (MRG), MSS enfeksiyonlarýnýn

ADA'nýn BOS'taki sýnýr deðerinin 10 U/L olarak

tanýsýnda klinisyenlere büyük kolaylýklar saðlamýþtýr.

alýnmasý önerilmektedir (21).
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Ayýrýcý taný

tedavide birkaç günlük bir gecikme sonucunda

Tüberküloz menenjitte BOS'ta lenfositik

göreceði zarara tercih edilmelidir.

pleositoz, glukoz düþüklüðü, protein yüksekliði
dikkati çeker. Bu durum tüberküloz menenjitin
dýþýnda en sýk olarak kriptokokozda, daha nadir
olarak da derin yerleþimli granülomatöz mantar
enfeksiyonlarýnda, brusellozda ve nörosifiliste
görülür. Benzer bir tabloya sfenoit sinüzitinde, beyin
apsesinde, omurilikteki epidural aralýk
enfeksiyonlarýnda ve herpes ensefalitinde de
rastlanabilir (Tablo 1).

Mikobakteri karþýtý ilaç tedavisi: Mikobakteri
karþýtý ilaçlardan ilk sýrada kullanýlanlar izoniyazit,
rifampin, pirazinamit ve pirazinamit yerine kullanýlan
morfozinamittir. Bu üç ilaç da aðýzdan kullanýlabilir.
Bakterisit etkilerini yangýlý meninkslerden kolayca
sýzýp BOS'taki duyarlý mikobakteri suþlarý için
gereken deriþimlere ulaþarak gösterirler. Tüberküloz
menenjitte ayrýca etambutol ve streptomisin de
kullanýlýr. MSS tüberkülozu için en uygun ilaçlarý,

Tablo 1. MSS tüberkülozunun ayýrýcý tanýsý.
Mantar menenjiti (kriptokokozis, histoplazmozis,
blastomikozis, koksidioidomikozis)
Viral meningoensefalit (herpes simpleks, kabakulak)
Parameningeal enfeksiyon (sfenoid sinüzit, beyin
apsesi, spinal epidural apse)

ilaç dozajýný ya da tedavisi süresini ortaya koymuþ
randomize kontrollü bir çalýþma bulunmamaktadýr.
Ýzoniyazit: Etki yeri kesin olarak bilinmeyen,
ancak MSS'ye geçiþi çok iyi olan bir ilaçtýr. Çoðalan
mikroorganizmalara, yarý uyur dönemdekilerden daha
iyi etki eder. Dozajý; günde tek doz olmak üzere,

Tam tedavi edilmemiþ bakteri menenjiti

eriþkinlerde 5 mg/kg, çocuklar için 10-15 mg/kg'dýr.

Nörosifilis

Günde verilebilecek en yüksek doz, 300 mg'dýr.

Neoplastik menenjit (lenfoma, karsinoma)

Emilimi yiyeceklerle azaldýðýndan, yemekten yarým

Nörosarkoidoz

saat önce alýnmalýdýr. Diðer tüberküloz ilaçlarý ile

Nörobruselloz

birlikte verilir. Baþlýca yan etkileri hepatit, periferik
nöropati, ruhsal durum bozukluðu, sistemik lupus

Tedavi

eritematozus sendromu ve cilt döküntüleridir. Karaciðer

Menenjite ait belirtileri ve bulgularý olup BOS'ta

fonksiyon bozukluðunda ve ilaca karþý bilinen bir

glukoz düþüklüðü, protein yüksekliði ve lenfositik

aþýrýduyarlýk varsa kullanýlmamalýdýr. Fenitoin,

pleositoz saptanan her hastaya, vücudunun baþka

karbamazepin, disülfiram vb. ilaçlarýn metabolizmasýný

bir yerinde tüberkülozu düþündüren bir durum varsa

izoniyazitibe ederek etkilerini artýrabilir. Fenitoin,

veya yapýlan ilk incelemeler sonucunda baþka bir

izoniyazitin serum düzeyini artýrýr. Alkolik, diyabetik,

taný ortaya konamamýþsa derhal hastanede dörtlü

üremik, kanserli, malnütrisyonlu, "HIV" enfeksiyonlu,

ampirik antitüberküloz tedavi baþlanmalýdýr. Böyle

epilepsili hastalarda ve gebelik, ergenlik ve ileri yaþ

bir durumda enfeksiyon için kanýt beklemek için

dönemlerinde günde 10 mg piridoksin (vitamin B6)

zaman kaybedilmemelidir. Prognoz, yukarýda da

ile birlikte kullanýlmasý önerilmektedir.

belirtildiði gibi, büyük oranda tedaviye hastalýðýn
hangi evresinde baþlandýðýna baðlý olduðu için

Rifampin: Nükleik asit (ribonükleik asit)

hastaya gereksiz yere verilecek bir tedavi, hastanýn

sentezini inhibe eder. Tüberküloz ilaçlarý arasýnda
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sterilize edici etkisi en yüksek olan ilaçtýr. Rifampin,

mg'dýr. Morfozinamitin günlük miktarý 1 gr'ý

hem hýzla bölünen hem de yarý uyur durumdaki

geçmemelidir. Yiyeceklerle emilimleri azaldýðýndan

mikroorganizmalara etkilidir. Dozajý; günde tek doz

pirazinamit ve morfozinamit, yemeklerden yarým

olmak üzere, eriþkinlerde 10 mg/kg, çocuklarda 10-

saat önce alýnmalýdýr. Ýki ilaç da diðer tüberküloz

15 mg/kg'dýr. Günde 600 mg'ýn üzerine

ilaçlarý ile birlikte verilir. Yan etkileri arasýnda hepatit,

çýkýlmamalýdýr. Yiyeceklerle emilimi azaldýðýndan

hiperürisemi, artralji, döküntü ve mide-baðýrsak

yemekten yarým saat önce alýnmalýdýr. Diðer

rahatsýzlýklarý vardýr. Hiperürisemi asemptomatikse

tüberküloz ilaçlarý ile birlikte verilir. Ýdrar, balgam,

ilacýn kesilmesi için bir endikasyon oluþturmaz.

ter, gözyaþý gibi vücut sývýlarýný ve dýþkýyý turuncuya

Karaciðer iþlev bozukluðunda ve aþýrýduyarlýkta

boyayabilir. Mide-baðýrsak rahatsýzlýklarýna, hepatite,

kesilmeleri gerekir. Probenesid ve sülfinpirazona

aþýrýduyarlýk tepkimelerine, trombositopeniye, grip

antagonist etki oluþtururlar.

benzeri sendroma, böbrek hasarýna yol açabilir.
Hemolitik anemi, aþýrýduyarlýk, tedaviye baðlý böbrek

Streptomisin: Aminoglikozitler kümesinden

yetmezliði ve trombositopeni varlýðýnda kullanýl-

bir antibiyotik olan bu ilaç, geçmiþte izoniyazit ile

mamalýdýr. Kortikosteroidler, kumarin türevleri,

kombine edilerek bu ilacýn sterilize edici etkisini

opiyatlar, oral hipoglisemikler, makrolitler,

artýrmak ve dirençli organizmalardan kaynaklanan

antikonvülzanlar, ketokonazol, flukonazol, siklosporin,

relapslarý azaltmak için kullanýlmýþtý. Rifampin ve

proteaz izoniyazitibitörleri, dijital, antiaritmikler, beta

pirazinamit gibi yeni ve daha az toksik ilaçlarýn

blokerler, kalsiyum kanal blokörleri ve

kullanýma girmesiyle yalnýzca izoniyazit direncinin

benzodiyazepinler gibi karaciðerde metabolize olan

yüksek olduðu ülkelerde (ülkemizde %4'ün

ilaçlarýn atýlýmýný hýzlandýrarak etkilerini azaltabilir.

üzerinde) kullanýmda kalmýþtýr. Mikobakterisidal

Östrojen metabolizmasýný hýzlandýrarak oral

etkisi gayet belirgin olan streptomisin, etkisini bakteri

kontraseptiflerin etkisini azaltabilir. Antiretroviral

ribozomunun 30S altbirimine baðlanýp protein

ilaçlarla ciddi etkileþimi vardýr.

sentezini inhibe ederek gösterir. Günde bir kez
olmak üzere, eriþkinlerde 15 mg/kg, çocuklarda

Pirazinamit ve morfozinamit: Etki þekilleri

20-30 mg/kg dozajýnda kullanýlýr. Kullanýlabilecek

bilinmemektedir. Özellikle asit ortamda etkilidirler.

en yüksek günlük miktar 1 000 mg'dýr. Streptomisin,

Yüksek BOS deriþimlerine ulaþarak hücre içi

kas içine uygulanýr; toplardamar yoluyla

mikobakterileri öldürürler. Kullaným süreleri iki ay

kullanýlabileceði de söylenmektedir. Vestibül ve

ile sýnýrlý olduðunda tüberküloz ilaçlarýnýn

iþitme ile ilgili bozukluklar, elektrolit ve tuz

hepatotoksisite riskini artýrmamaktadýrlar.

dengesizliði, nefrotoksisite, ateþ, döküntü ve

Pirazinamit günde tek doz olmak üzere, eriþkinlerde

aþýrýduyarlýk gibi yan etkileri vardýr. Ototoksisite

25 mg/kg, çocuklarda 20-40 mg/kg dozajýnda

(vertigo, baþ dönmesi, ataksi), aþýrýduyarlýlýk,

kullanýlýr; günlük miktar, 2 gr'ý aþmamalýdýr.

gebelik, myastenia gravis veya böbrek bozukluðu

Morfozinamit ile pirazinamitin dozajlarý birbirinden

varsa verilmemelidir. Steroit dýþý antiinflamatuar

farklýdýr. Morfozinamit dozajý, pirazinamitin 1,5-2

ilaçlar, böbrek yetmezliði riskini artýrýr. Nefrotoksisite

katý olarak hesaplanmakta olup günde tek doz

ve ototoksisiteyi artýran etkileri nedeniyle

olarak eriþkinlerde 40 mg/kg, çocuklarda 30-60

streptomisinle birlikte diðer aminoglikozitler,
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amfoterisin B, sefalosporinler, etakrinik asit,

streptomisin yerine etiyonamit de verilebilir (22).

siklosporin, sisplatin, furosemit ve vankomisin

Amerikan Toraks Derneði, Britanya Toraks Derneði

kullanýlmamalýdýr.

ve Amerika Enfeksiyon Hastalýklarý Derneði
tarafýndan yayýmlanmýþ kýlavuzlarda da ilk iki ay

Etambutol: Etambutol de etki düzeneði tam

boyunca dört ilaçla yoðun tedavi, bunu izleyen 7-

olarak bilinmeyen ilaçlardandýr. Çok yüksek

10 ay boyunca ise klinik yanýta ve yalýtýlan

deriþimlerde bakterisidaldir. Özellikle izoniyazit

mikobakterinin duyarlýðýna göre daha az sayýda

veya streptomisine baþlangýç direnci varsa

ilaçla idame tedavisi öngörülmüþtür (23-25). Dünya

kullanýmýnýn yararlý olduðu saptanmýþtýr. Günde

Saðlýk Örgütü'nün (DSÖ) önerisi, tüberküloz

bir kez olmak üzere, eriþkinlerde ve çocuklarda

menenjitte etambutolün yerine daima streptomisin

15-25 mg/kg dozajýnda verilir. Günlük dozaj 1.5

kullanýlmasýdýr (26). Bir baþka yaklaþým, bütün

gr'ý geçmemelidir. Optik nörite, hiperürisemiye ve

ilaçlara karþý duyarlýklar belli olduktan sonra

mide-baðýrsak rahatsýzlýklarýna yol açabilir. Son

aminoglikozit/etiyonamiti kesip pirazinamiti iki,

zamanlarda yayýmlanan bir derlemede çocuklarda

izoniyazit ve rifampini 9-12 aya tamamlamaktýr.

etambutolün güvenli bir þekilde kullanýlabileceði

Topluca söylemek gerekirse tüberküloz

gösterilmiþtir (22); bununla birlikte, etambutolün

menenjitin tedavisi iki dönemde gerçekleþir:

yalnýzca görme sorununu bildirebilecek ve görme

1. Baþlangýç dönemi: Ýki ay sürer. Bu dönem;

alaný muayenesi yapýlabilen çocuklarda kullanýlmasý

ilaçlarýn bakterisit etkinlikleriyle, hýzla çoðalan

uygun olacaktýr. Optik nörit, aþýrýduyarlýk ve böbrek

basillerin temizlendiði dönemdir. MSS tüberkü-

bozukluðu varlýðýnda, görme sorununu

lozunda bu dönemde dört ilaç kullanýlmalýdýr. Bu

bildiremeyecek çocuklarda ya da bilinç bozukluðu

dönemde tedavi býrakýlýrsa, tedavi baþarýsýzlýðý ve

olanlarda kullanýlmamalýdýr. Göz toksisitesi riski,

ilaç direnci geliþme olasýlýðý yüksektir. Baþlangýç

dozaj arttýkça artar; 15 mg/kg/gün dozajýnda

dönemi tedavisine izoniyazit + rifampin + pirazinamit

toksisite nadirdir. Etambutol almasý planlanan

+ etambutol ya da streptomisin dörtlü kombinasyonu

hastalara tedavinin baþlangýcýnda Snellen görme

ile baþlanmalýdýr. Ýki ay bu tedaviyi verdikten sonra,

keskinliði ve renk algýsý testleri uygulanmalý ve

eðer klinik yanýt varsa, etken izole edilebilmiþse ve

tedavi sýrasýnda görme yakýnmalarý baþ gösterirse

duyarlýysa idame dönemine geçilebilir.

böyle hastalar, bir göz hekimine yönlendirilmelidir.

2. Ýdame dönemi: Yedi-on ay sürer. Bu

Görme yakýnmalarýndan etambutolün sorumlu

dönemde yalnýzca izoniyazit + rifampin kullanýlýr.

olduðu saptanýrsa, o hastaya etambutol bir daha

Tüberküloz menenjit tedavisinin toplam

asla verilmemelidir. Etambutolün bilinen önemli bir

süresi, ilaçlara duyarlý bir mikobakteri suþuyla

ilaç etkileþimi yoktur.

meydana gelen enfeksiyonlarda 9-12 ay olmalýdýr

Tüberküloz menenjit tedavisi için ülkemizde

(27). Pirazinamitin tolere edilemediði durumlarda

Saðlýk Bakanlýðý'nýn önerisi ilk iki ay dört ilaç

tedavi 18 aya uzatýlmalýdýr. Tüberkülomun tedavisi,

(izoniyazit + rifampisin + pirazinamit + etambutol/

menenjit tedavisiyle aynýdýr; ancak burada da tedavi

streptomisin) verilmesi, bunu izleyen 7-10 ay

18 ay sürmelidir.

boyunca iki ilaçla (izoniyazit + rifampisin) idame

Tüberküloz menenjitin tedavisinde en azýndan

tedavisi yapýlmasý þeklindedir. Etambutol/

yeterli klinik yanýt alýnana ve bu yanýtýn süreceðinden
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emin olunana kadar, ayaktan gözetimli tedavi ile

üç hafta tam dozajda sürdürüldükten sonra dozaj,

haftada iki ve üç dozluk ilaç uygulamasýndan kaçý-

3-4 haftada tedricen azaltýlarak ilaç kesilir (11).

nýlmalý ve ilaçlar günlük ve aç karnýna verilmelidir.
Cerrahi: Hidrosefali geliþmiþ hastalarda steroit
Ýlaca dirençli M.tuberculosis: DSÖ, tüm

tedavisi sürdürülürken ardarda yapýlacak lomber

dünyada yalýtýlan M. tuberculosis suþlarýnýn %10'unun

ponksiyonlarla hastanýn tedaviye yanýtý araþtýrýlýr;

ilk sýrada kullanýlan antitüberküloz ilaçlarýn en az

ancak stupor veya koma durumunda veya nörolojik

birine dirençli olduðunu söylemektedir (11). Ýlaç

bulgular ilerliyorsa cerrahi dekompresyon ile kafa

direncinin tedavi baþarýsýna etkisi, direncin

içi basýncý düþürmek gerekebilir.

görüldüðü ilaca ve ilaç sayýsýna göre deðiþmektedir.

Tüberkülomanýn tedavisinde, diðer MSS kitle

Çoklu ilaç dirençli enfeksiyonda tedavi konusunda

lezyonlarýnýn aksine, týbbi tedavi tercih edilir; çünkü

bir kýlavuz bulunmamakla birlikte böyle bir durumda

tüberkülomun çýkarýlmasý, ölümle sonuçlanabilecek

hastalýðýn aðýrlýk derecesini, klinik yanýtý ve hastanýn

kadar aðýr bir menenjite yol açabilir. Obstrüktif

baðýþýklýk dizgesinin durumunu da göz önünde

hidrosefali veya kompresyon gibi durumlarda yine

bulundurarak tedaviyi 18-24 aya uzatmak, mantýklý

de cerrahiye baþvurulabilir.

bir yaklaþým gibi görünmektedir. Daha uzun
tüberküloz tedavilerinin daha yararlý olduðu yönünde

Prognoz

hiçbir kanýt yoktur (28).

Akciðer dýþý tüberkülozda genellikle ilaç
tedavisine yanýt iyidir. Bunun iki istisnasý omurga

Kortikosteroit kullanýmý: Mevcut klinik veriler;

tüberkülozu ve tüberküloz menenjittir. Bu iki

steroitlerin, hem çocuklarda hem de eriþkinlerde

tüberküloz biçiminde prognoz, erken tanýya ve erken

görülen MSS tüberkülozunda kullanýlmasýnýn

tedaviye baðlýdýr. Tüberküloz menenjitte tedavi kýsa

mortaliteyi ve uzun vadeli morbiditeyi azaltmasý

süreli uygulansa bile sonuç, tedavinin hastalýðýn

bakýmýndan, yararlý olduðu yönündedir. Steroit verilen

hangi evresinde baþlandýðýna baðlýdýr. Hastalýðý

hastalarda ölüm ve nörolojik sekel oraný azalmaktadýr.

þiddetli geçiren çocuklarda tam iyileþme nadirdir

Bu azalmanýn hastalýðýn evresi ile iliþkili olup olmadýðý

(30). "AIDS"li çocuklarda mortalite çok daha yüksektir.

sorusu, bu konuda yapýlan çalýþmalarda alýnan farklý

Atatürk Üniversitesi'nde yapýlan ve 38 çocuðu

sonuçlar nedeniyle þimdilik yanýtsýz kalmaktadýr.

kapsayan bir çalýþmada mortalite %28.9 olarak

"HIV"le koenfekte hastalarda steroit kullanýmý

saptanmýþtýr (31). Nörolojik sekel oraný, özellikle

konusunda herhangi bir veri mevcut deðildir (27,29).

tedaviye geç baþlanmýþ hastalarda %25 civarýndadýr.

MSS tüberkülozu tedavisinde steroit olarak
prednizolon veya deksametazon kullanýlabilir. Dozaj

Korunma

deksametazon için, vücut aðýrlýðý 25 kg'ýn altýndaki

"Bacille Calmette-Guerin" (BCG) aþýsý, tüberküloz

çocuklarda 8 mg/gün, vücut aðýrlýðý 25 kg'ýn

menenjit ve miliyer tüberküloz gibi þiddetli tüberküloz

üstündeki çocuklarda ve eriþkinlerde 12 mg/gün;

türlerine karþý koruma saðlamaktadýr. Bu koruma,

prednizolon için çocuklarda 2-4 mg/kg/gün (en çok

çocuklardaki tüberküloz menenjite karþý %75-87

60 mg/gün), eriþkinlerde 60 mg/gün'dür. Bu tedavi

oranýndadýr (32). Bu nedenle, BCG ülkemizin de içinde
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bulunduðu 167 ülkede uygulanmakta olup dünyada
en yaygýn olarak uygulanan aþý ünvanýna sahiptir (33).
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