
Çocuk Tüberkülozu için uluslaras› tan› ve tedavi rehberle-
ri haz›rlanmam›fl olup, eriflkinler için haz›rlanm›fl tedavi
rehberlerinde çocuklarla ilgili k›sa bölümler yer alm›flt›r.
(1). Di¤er tarafdan, çocuk tüberkülozu toplumda eriflkin
tüberkülozunun kontrol alt›na al›nmam›fl oldu¤unu göste-
ren bir sa¤l›k indeksidir ve gelecekteki tüberküloz havuzu-
nu oluflturmas› aç›s›ndan epidemiyolojik önem tafl›r.

TANI:
Çocuk tüberkülozunun tan›s› eriflkin tüberkülozu tan›s›n-
dan daha zordur. ‹nfeksiyon vehastal›k ayr›m› eriflkinler-
den klinik ve laboratuvar olarak çok belirgin olmay›p, ço-
cuklarda daha s›k primer hastal›k görülmektedir. ‹nfeksi-
yon ile hastal›k aras›ndaki süre de birkaç aydan y›la kadar
de¤iflebilir. Semptomlar her zaman radyolojik de¤ifliklikle-
re efllik etmeyebilmektedir. Genelde çocuklar gere¤inden
fazla tüberküloz tan›s› ve tedavisi almaktad›rlar. Bugüne
kadar çocuk tüberkülozu için kullan›lan tan› yöntemleri
flunlar olmufltur:

• Klinik semptom ve bulgular
• Temas öyküsü
• Radyolojik bulgular
• Tüberkülin cilt testi
• Mikobakteri saptanmas› ve izolasyonu
• Bronkoskopi
• Histopatolojik çal›flmalar

Tüberküloz hastas› çocu¤un tan›s›nda öykünün çok önemli
bir a¤›rl›¤› vard›r.
En s›k görülen semptomlar öksürük, atefl, h›r›lt› ve kilo al-
mada azalma, ekstrapulmoner tüberkülozda organa yöne-
lik semptom ve bulgudur. Bununla birlikte, çocuk tüberkü-
lozunda semptom ve bulgu duyarl›l›¤› ve özgünlü¤ü çok dü-
flük olmaktad›r.

Tüberkülin Testi
•Duyarl›l›k: Kültürle kan›tlanm›fl tüberkülozu olan çocuk-
larda %10 yanl›fl negatif olabilmektedir.
•Özgünlük: BCG afl›s› dahil di¤er mikobakterilerle enfekte
kiflilerde yanl›fl pozitiflik görülebilmektedir. Süt çocuklu-
¤unda BCG afl›s› olanlar›n %80-90’›nda 5 yafl›nda negatif

bulunabilmektedir. Daha büyük çocuklarda afl›dan 10-15
y›l sonra %80-90 n›nda negatif saptanmaktad›r. Türki-
ye’de yap›lan bir çal›flmada üç BCG skar› olan çocuklar›n
% 57’sinin, iki skar› olanlar›n % 28’sinin tüberkülin yan›t-
lar›n›n 15 mm üzerinde oldu¤u bulunmufltur (2). Kuzey
Amerika’da aktif vaka ile yak›n temas immunsüprese has-
ta ve tüberküloz ile uyumlu klinik ve radyolojik bulgular
varl›¤›nda tüberkülin testi 5 mm ve az ise; 4 yafltan küçük,
kronik hastal›k veya yüksek tüberküloz riski varl›¤›nda tü-
berküline testi 10 mm veya fazla ise; 4 yafltan fazla, bili-
nen risk faktörü olmayan çocuklarda tüberkülin testi 15
mm veya fazla ise pozitif kabul edilmektedir (3). Ülkemiz-
de de 15 mm s›n›r de¤er olarak kabul edilmektedir. Ancak
tüberkülin deri testi de¤erlendirmesinde yaflan›lan bölge ve
hastan›n çevresi ile ba¤›fl›kl›k durumu mutlaka dikkate
al›nmal›d›r.

Radyolojik bulgular:
Çocuk tüberkülozu radyolojisi için tipik olan primer tüber-
külozda görülen paratrakeal veya hiler lenfadenopati, ka-
viter veya miliyer görüntü d›fl›nda birçok akci¤er hastal›¤›
görüntüsüne benzer görüntüler tüberküloza efllik edebilir.
Bu lezyonlar flu flekilde özetlenebilir (3):

Pulmoner Tüberküloz Lezyonlar›
• En s›k hiler, paratrakeal veya mediastinal lenfadenopa-
ti ve akci¤er parankim de¤ifliklikleri
• Akci¤er hastal›¤› ve lenfadenopatinin yol açt›¤› havayo-
lu daralmas› 
• Segmental hiperinflasyon
• Atelektazi
• Alveolar konsolidasyon
• ‹nterstisyel görüntü
• Plevral efüzyon
• Miliyer görünüm
• Kavitasyon 

Balgamda Mikobakteri saptanmas› ve izolasyonu
Birkaç saat içinde sonuç al›nabilen bir testtir. Basil yo¤un-
lu¤u 5000-10 000 basil/ml oldu¤u takdirde tan› için sonuç
verebilir. Eriflkinlerde %50-80 pozitif sonuç veren bu test
çocuklarda primer hastal›kta az say›da mikroorganizma
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oldu¤u için yüksek pozitiflik vermez. En yüksek olas›l›kla
açl›k mide suyunda % 40 pozitiflik bulundu¤u bildirilmifl-
tir. Açl›k mide suyu tüberküloz flüphesi olan çocuklardan
direkt mikroskopi ve kültür için al›nabilecek en iyi örnek
olup, hastanede yatan çocuktan sabah erken saatte aya¤a
kalkmadan ve gece yutulan solunum yolu sekresyonlar› mi-
de peristaltizmi ile boflalmadan ard›fl›k olarak iki veya üç
kez al›nmal›d›r. Tüberküloz flüphesi tafl›yan tüm kültür
hastalardan al›nmal›d›r. Mikroskopiden daha duyarl›d›r.
Sonuç saptamak için 10 bakteri/ml yeterlidir. Sufl ayr›m›,
ilaç duyarl›l›k testleri ve genotipleme için mikroorganiz-
man›n kültürde üretilmesi gereklidir. Tüberkülozu olan ço-
cuklarda %22-42 kültür pozitifli¤i gösterilebilmektedir.

Bronkoskopi
Bronkoalveolar lavaj ile al›nan örnekteki kültür pozitifli¤i
mide açl›k suyundan daha yüksek bulunmamaktad›r. Bu-
nunla birlikte açl›k mide suyu ile birlikte araflt›r›ld›¤¤›nda
pozitiflik oran›n› artt›rmaktad›r. Endobronflial tüberküloz
flüphesinde ve immun bask›lanm›fl hastalarda baflka pul-
moner patolojilerin efllik etti¤i düflünüldü¤ünde yap›lmas›
yararl› olur.

Di¤er Tan› Yöntemleri
Tüberküloz tan›s›nda kullan›lan di¤er yöntemler flunlard›r:
• Bactec ile h›zl› kültür
• Polimeraz zincir reaksiyonu (Polymerase chain reac-

tion-PCR)
• Luciferaz testi
• Tüberkülostearik asit test
• Immunolojik testler 
• Adenozin deaminaz düzeyleri
• Bronkoalveolar Lavajda CD4+ T lenfositler, Igler,

fibronektin 
ESAT-6 (Antijenik Target 6 Kda protein) 

Pozitif PCR tüberküloz için tek bafl›na tan› koydurucu ol-
mad›¤› gibi, negatif PCR tüberküloz tan›s›n› d›fllamaz. An-
cak ekstrapulmoner hastal›kta yard›mc› olabilir. Serum
ICAM düzeyleri miliyer ve pulmoner tüberkülozda klinik
ve radyolojik düzelmeyle iliflkili bulunabilmektedir. Adeno-
zin deaminaz tüberkülozda plevral, perikardial, peritoneal
s›v›lar ve BOS’da art›fl gösterebilmektedir. IFN- Á tüber-
küloz plevral efüzyonda , serum IL- 1 ve IL-2 aktif pulmo-
ner tüberkülozda, CD4+ T-lenfositler, IgG, IgA, IgM ve
fibronektin miliyer tüberkülozda bronkoalveolar s›v›da
yükselebilmekte ve tan›da yard›mc› olabilmektedir. ESAT-
6, M.tuberculosis ve birkaç çevresel mikobakteri taraf›n-
dan eksprese edilen ,M bovis taraf›ndan edilmeyen bir an-
tijen olup bu antijene karfl› invitro interferon gamma ceva-
b› tüberküloz hastalar›nda yüksek, temass›z sa¤l›kl›larda
ve BCG uygulananlarda düflüktür. Ay›r›c› tan›da yard›mc›
olabilmektedir.Ancak geliflmekte olan ülkelerde genel top-
lumda ESAT-6 cevab› yüksek olmas› epidemiyolojik

çal›flmalarda k›s›tl›l›k yaratabilmektedir (3-4).

Çocuk tüberkülozunda ideal tan› yöntemi aktif hastal›k ile
latent enfeksiyonu ay›rt edebilmeli BCG uygulananlarda
farkl› sonuç vermeli, ucuz ve sahada kolay uygulanabilir
olmal›d›r.

TEDAV‹:
Uygun tedavi birkaç anti-tüberküloz ilac›n kombine edilme-
si ile yap›lmaktad›r.Birinci tercih anti-tüberküloz ilaçlar
‹zoniazid (H), Rifampisin (R), Pirazinamid (Z), Streptomi-
sin (S) ve Etambutol (E) olmak üzere befl tanedir. Bu ilaç-
lardan birinin yaln›z kullan›lmas› bakteri toplulu¤unda za-
ten bulunmakta olan do¤al olarak dirençli sufllar›n seçilerek
ço¤almas›na neden olacakt›r. Bu nedenle kür sa¤layabilmek
için tüberküloz ilaçlar›ndan birkaç› ayn› anda kullan›l›r.

En etkin bakterisidal ilaçlar olan izoniazid ve rifampisin
metabolik olarak h›zl› bölünen basillere oldu¤u kadar yar›
inaktif basillere de etkilidirler. Rifampisin basil bölünme-
sinin her devresinde etkisini gösterebilir. Di¤er iki bakteri-
sidal ilaçtan pirazinamid, hücre içi asit ortamdaki basille-
ri tahrip eder, streptomisin ise hücre membran›n› geçeme-
yip sadece hücre d›fl› basilleri yok eder.

Etambutol ve tiasetazon bakteriostatik olup bakterisidal
ilaçlarla birlikte direnç geliflimini önlemek üzere rejimler-
de bulunur. ‹natç› basilleri öldüren ve sterilize edici etkisi
olan ilaçlar pirazinamid ve rifampisin her k›sa tedavi reji-
minde yer almal›d›r.

Çocuk Tüberkülozunun Farklar›
Bir çok klinik çal›flma k›sa dönem tedavi rejimlerinin ço-
cuk tübekülozunda etkili oldu¤unu göstermifltir (5-7). An-
cak çocuk tüberkülozu eriflkinden farkl›l›klar gösterir. Tü-
berkülozlu çocu¤un klinik özellikleri tedavide mutlaka dik-
kate al›nmal›d›r. 

• Kazeöz lezyonlar nispeten daha düflük say›da mikobak-
teri içermektedir. Tedavi uyumu az da olsa sekonder
rezistans geliflme olas›l›¤› düflüktür.Ancak yayg›n lez-
yonlar› olan çocukta rezistans geliflebilir. Yine de ço-
cukta tedavi planlarken lezyonu küçük yerine büyük
tahmin etmek yararl›d›r.

• Çocuklar eriflkinlerden daha fazla menenjit gibi ekstra-
pulmoner dissemine hastal›k gelifltirme riskine sahip-
tir.Bu nedenle kullan›lan ilaçlar›n de¤iflik dokulara nü-
füz edebilmeleri önemlidir. INH, RIF, PZA, Etionami-
din hem inflame hem de inflame olmayan dokulara ge-
çebildi¤i, streptomisin ve etambutolun sadece inflame
dokular› geçti¤i hat›rlanmal›d›r.

• Eriflkin ve çocukta tüberküloz ilaçlar›n›n farmokineti-
¤i farkl›d›r. Çocuklar a¤›rl›k bafl›na daha yüksek doz-
lar› iyi tolere ederler. Ancak çocuklarda ilaçlar eriflkine
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göre farkl› flekilde verilmesi gerekir.Ço¤u ticari ilaç
eriflkin için haz›rlanm›flt›r. Çocuklar›n tabletleri ezerek
almas›n› gerekir

Komplike olmayan pulmoner tüberküloz olgular›nda izo-
niazid, rifampisin, pirazinamid, etambutol veya streptomi-
sin kombinasyonu önerilen tedavi rejimidir. E¤er direnç
olas› de¤ilse ve hastal›k minimal yayg›nl›k gösteriyorsa
dördüncü ilaç verilmeyebilir (7). T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› te-
davi protokolleri benzer flekilde üç ilaç içermektedir. Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü tedavi flemalar› dört ilaçla iki ay bafllan-
g›ç, rifampisin ve izoniazid gibi iki ilaçla dört ay devam te-
davisi önermektedir (8).

Birinci tercih ilaçlar›n dünyada ticari olarak bulunan pre-
parat formlar› ve yan etkileri Tablo 2’de gösterilmifltir (9).
Etambutol befl yafl üstündeki çocuklarda 15 mg/kg dozlar-
da güvenli bulunmufltur. Bunula birlikte tedavi öncesi of-
talmolojik inceleme önerilmektedir (10).

Çocuklarda Önerilen Tedavi Rejimleri
Dünya Sa¤l›k Örgütü pulmoner tüberküloz ve a¤›r ekstra-
pulmoner tüberküloz (abdominal,spinal,perikardial) için 2
ay izonizaid,rifampisin,pirazinamid ve etambutol daha
sonraki dört ay için izoniazid ve rifampisin her gün veya
haftada 3 kez önermektedir. Tüberküloz menenjit için ay-
n› flemada ilk iki ay etambutol yerine streptomisin uygun
görülmüfltür. Basil negatif hafif ekstrapulmoner tüberkü-
loz vakalar›nda (lenfadenit, mediastinal lenfadenopati) iki
ay izoniazid, rifampisin ve pirazinamid, daha sonra günlük
veya haftada üç gün izoniazid ve rifampisin dört ay boyun-
ca tavsiye edilmektedir (9).

Kortikosteroid Tedavisi
Kortikosteroid tedavisi tüberkülozun baz› klinik formlar›n-
da yararl›d›r. Kortikosteroidler enflamatuar cevab› bask›-
layarak doku hasar›n› azalt›rlar. Tüberküloz menenjitli ço-
cuklarda mortalite ve nörolojik sekeli azaltt›klar› gösteril-
mifltir. Endobronflial tüberkülozda kollaps ve konsolidas-
yonu engelleyip, miliyer tüberkülozda gaz diffüzyonunu
sa¤lay›p, perikardial ve plevral tüberkülozda yap›fl›kl›klar›
engellediklerinden tedavi endikasyonu içinde yer al›rlar
(10). Maksimum 60 mg olacak flekilde 1-2 mg/kg dozda

4-6 hafta süreyle kullan›p daha sonra doz azalt›larak ke-
silmelidir (12).

‹laca Dirençli Tüberküloz Tedavisi
‹laca direnç, tüberküloz kontrolunu güçlefltiren bir tehdit
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹lac›n› düzensiz kullanan
veya b›rakan hastalarda, HIV enfeksiyonu ile birlikte sey-
reden tüberküloz vakalar›nda tekli ve çoklu ilaç direnci or-
taya ç›kmaktad›r. Çocuklar›n bu hastalarla temas› sonu-
cunda çocuklara da geçen bu tüberküloz formu tan› ve te-
davi güçlükleri nedeniyle sorun oluflturmaktad›r. Dünyan›n
çeflitli bölgelerinde görülme oran› artmakta olup, ‹ngilte-
re’de 1995-1999 y›llar›nda 15 yafl alt› izoniazid direnci %
7 bulunmufltur (9). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada yine
izoniazid direnci % 6.7, toplam ilaç direnci % 26.7 olarak
saptanm›flt›r (11).
‹laca dirençli olgular›n tedavisi mutlaka bu konuda uzman
bir merkez taraf›ndan yürütülmelidir. 

Tedavi Örgütlenmesi:
Çocuk tüberkülozunun önlenmesi için en geçerli yöntem
eriflkin tüberkülozunun kontrol alt›na al›nmas›d›r. Bu ne-
denle Dünya Sa¤l›k Örgütünün benimsedi¤i Direkt Gözetim
alt›nda Tedavi eriflkinlerde bir çok Dünya ülkesinde uygu-
lanmaktad›r.Tedavi presibi ilac›n hastaya yutturulmas›na
tan›k olmaktan öte afla¤›daki kurallar› içeren bir kapsama
sahiptir (12):

1) Sürdürülebilir ve etkin bir ulusal tüberküloz program›
için politik kararl›l›k

2) Direkt mikroskopi ile semptomlu hastalarda tan› kon-
mas›

3) Alt› ayl›k kemoterapinin ücretsiz olarak sa¤lanmas›
4) ‹laç sunumunun kesintisiz olarak devam›
5) Hasta tan›s›, takibi ve tedavisinin izlemi , kay›t ve ra-

porlanmas›

DGT programlar› y›ll›k enfeksiyon riskini fiili’de % 5, Kü-
ba’da %7, Uruguay’da %8 azaltt›¤› görülmüfltür (9). Hin-
distan’da DGT uygulanan süre içinde 10 yafl alt› çocuklar-
da yap›lan y›ll›k enfeksiyon riski çal›flmalar› üç ayr› tara-
mada giderek azalan enfeksiyon riski ortaya koymaktad›r
(13). Çocuk tüberkülozunda 1991-1998 aras› Güney

Tablo 1: Çocuk Tüberkülozunda Önerilen ‹laç Dozlar›

BTS ATS           WHO
‹laç Günlük ‹ntermitan Günlük ‹ntermitan Günlük ‹ntermitan
INH 5-10mg/kg 15mg/kg 3/h 10-15mg/kg  20-30mg/kg 2/h 5mg/kg 10 mg/kg 3/h
RF 10mg/kg      15mg/kg 3/h 10-20 mg/kg 10-20mg/kg 2/h 10 mg/kg 10mg/kg 3/h
PZA 35mg/kg      50mg/kg 3/h 50mg /kg  50mg/kg 2/h 25 mg/kg 35mg/kg 3/h
E 15mg/kg     30mg/kg 3/h 50 mg/kg 50mg/kg 2/h 15mg/kg 30mg/kg 3/h    

BTS: British Thoracic Society  ATS: American Thoracic Society  WHO: Dünya Sa¤l›k Örgütü



Afrika yoksul bir k›rsal alanda DOTS uygulamas› sonuçla-
r›na gore hastalar›n % 75 nin bölgede tedavi edilmesi sa¤-
lanm›fl, % 85’I tedaviyi tamamlam›flt›r.Tedavi denetimi %
26 klinik sa¤l›k görevlileri, % 20 saha çal›flanlar›, % 46
sa¤l›k görevlisi olmayan kifliler taraf›ndan yap›lm›flt›r
(14).

Çocuk tüberkülozunun kontrol alt›na al›nmas› için ülke-
mizde de var olan kaynaklar›n daha örgütlü kullan›m› ve
DGT uygulanmas› gereklidir.

Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tedavisi
Latent Tüberküloz enfeksiyonu tedavisi tüberküloz basili
ile enfekte olan ancak PPD testi,fizik muayene ve akci¤er
grafisi normal olan çocuklarda basili vücuttan atarak ak-
tif hastal›¤›n oluflmas›n› önlemek için yap›lan tedavidir. 

Hastal›k için risk tafl›yanlar çocuklar flu flekilde gruplana-
bilir:

1. Aktif hastal›k ile yeni temas
2. Son 2 y›l içinde tüberkülin testi pozitifleflmesi veya 6

mm fark göstermesi 
3. Do¤al olarak enfekte olmufl çocu¤un HIV+ olmas› ve-

ya ba¤›fl›kl›k bask›lanmas›
4. <4 yafl/yüksek risk eriflkine maruz kalan çocuklar

Hastal›k geliflme olas›l›¤› basili ald›ktan hemen sonra en
yüksektir.Chennai, Güney Hindistan’da
y›ll›k hastal›k geliflme s›kl›¤› daha önce enfekte olmam›fl-
larda 1.2/1000, daha önce enfekte olmufllarda 8.8/1000,
yeni enfekte olmuflladarda 20.0/ 1000 bulunmufltur (15).

Latent tüberküloz enfeksiyonu tedavisinde Dünyada çeflitli
tedavi flemalar› uygulanmaktad›r (Tablo 4). Dünya Sa¤l›k
Örgütü yay›nlar›na göre 6 ay INH baflar›s› % 65, 12 ay
INH baflar›s› %75 olup süre aç›s›ndan istatistiksel fark bu-
lunmamaktad›r (16). ‹ngiltere’de latent tüberküloz tedavi-
si izoniazid 6 ay veya izoniazid ve rifampisin 3 ay uygulan-
maktad›r (17). Sa¤l›k Bakanl›¤› ülkemizde 6 ay izoniazid
tedavisi önermektedir.

KAYNAKLAR:
1. Mandalakasa AM, Starke JR . Current Concepts of

Childhood Tuberculosis. Semin Pediatr Infect Dis
2005;16:93.

2. Ild›r›m ‹, Hac›mustafao¤lu M, Ediz B. Correlation of
tuberculin induration with the number of Bacillus

Calmette-Guerin vaccines. Pediatr Infect Dis J. 1995
3. Starke JR Modern approach to the diagnosis and tre-

atment of tuberculosis in children Ped Clin North
Am: 1988;35;441 

4. Vekemans J, Lienhardt C, Sillah JS, Wheeler JG, et
al..Tuberculosis contacts but not patients have higher
gamma interferon responses to ESAT-6 than do com-
munity controls in The Gambia.
Infect Immun. 2001 Oct;69(10):6554-7.

5. Ait-Khaled N, Enarson DA.: Tuberculosis A Manual
for Medical Students. 2003 WHO/CDS/TB/99.272

6. Starke JR. Multidrug therapy for tuberculosis in
children. Pediatr Infect Dis J 1990;9:785

7. Khan EA Hassan M. Recognition and management of
tuberculosis in children. Current Pediatrics
2002;12:545

8. Treatment of Tuberculosis. Guidelines for National
Programmes. World Health Organization
WHO/CDS/TB 2003.313

9. Shingadia D,Novelli V Diagnosis and treatment of
tuberculosis in children. The Lancet Infect Dis
2003;3:624

10. Trebucq A.: Should etambutol be recommended for
routine Treatment of tuberculosis in children? Int J
Tuberc Lung Dis 1997;1:12-15

11. Dilber E, Göçmen A, Kiper N, Özçelik U Drug Resis-
tant tuberculosis in Turkish Children. Turk J Pediatr
2000 ;42:145

12. N. Nair Childhood tuberculosis: public health and
contact tracing. Paediatr Respir Rev 2001;2:97

13. Gopi PG, Subramani R, Narayanan PR. Trend in pre-
valence of TB infection and ARTI after implementa-
tion of a DOTS programme in south India. Int J Tu-
berc Lung Dis 2006;10:346

14. Wilkinson D, Davies GR Pediatric Tuberculosis in ru-
ral South Africa-value of directly observed therapy. J
Trop Pediatr 1998;44:266

15. Narmada R, Narain R, Raju VB, Naganna K et al.
Incidence of tuberculosis among infected and non-in-
fected children Ind J Med Res 1977; 65: 171-183. 

16. Efficacy of various durations of Izoniazid preventive
therapy for tuberculosis:five years of follow-up in the
IUAT trial. International union Against Tuberculosis
Committee on Prophylaxis Bull World Health Org
1982;60:555

17. Joint Tuberculosis Committee of the British Thoracic
Society. Chemotherapy and management of tubercu-
losis in the United Kingdom: recommendations 1998.
Thorax 1998;53:536–48. 

ÇOCUK TÜBERKÜLOZUNUN TANI VE TEDAV‹S‹042




