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G‹R‹fi
En az ‹zoniazid H ve Rifampisine R karfl› dirençli basillerin neden oldu¤u tüberküloz “Çok ‹laca Dirençli Tüberküloz (Ç‹D-TB)” olarak tan›mlanmaktad›r. Kötü prognoz,
düflük kür oranlar›, yüksek tedavi maliyetleri gibi özellikleri hastal›¤›n tüberkülozun özel bir formu gibi ele al›nmas›na neden olmufltur (1,2).

rakamlar her y›l 3000 Ç‹D-TB olgusunu ifade etmektedir,
bu ülkeler dünyada en fazla Ç‹D-TB olgusu saptanan ülkelerdir (3-7).
Dünyada 2004 y›l›nda tüm tüberküloz olgular›n›n 424
203’ ünün (%4.3) Ç‹D-TB oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu
olgular›n %62’si Çin, Hindistan ve Rus Federasyonunda
bulunmaktad›r (4).

Epidemiyoloji
1990’ l› y›llarda Amerika Birleflik Devletlerinde (ABD)
hastanelerde ortaya ç›kan ve yüksek mortaliteye neden
olan Ç‹D-TB salg›nlar› hastal›¤a dikkat çekilmesine neden
olmufltur. Dünyada direnç sorununun boyutunu araflt›rmak
üzere Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) ve Uluslararas› Tüberküloz ve Akci¤er Hastal›klar›na Karfl› Birlik (IUATLD)
1994 y›l›nda uluslararas› ilaç direnç paterni izleme program› bafllatm›flt›r. 9 y›ll›k sonuçlar 3 rapor halinde yay›mlanm›flt›r. 1997 ve 2001 y›llar›nda yay›mlanan ilk iki rapordan ç›kar›lan temel sonuç dirençli tüberkülozun her k›tada ve hemen her ülkede bulundu¤u ve iyi tüberküloz
kontrol program› olan ülkelerde klinik olarak anlaml› direncin s›kl›¤›n›n düflük oldu¤udur. 2004 y›l›nda yay›mlanan 3. raporda direnç oranlar› ve zaman içinde izlenen de¤ifliklikler araflt›r›lm›flt›r. Bu son raporda çal›flma kapsam›na al›nan 77 bölgeden, 74’ ünde ilaç direnci saptanm›flt›r. ‹lk iki raporda oldu¤u gibi Ç‹D-TB hemen her bölgede
mevcuttur. Yeni olgular içinde Ç‹D-TB prevalans› %0 ile
(Andorra, Kamboçya, ‹zlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni
Zelanda, ‹skoçya, ‹sviçre) %14.2 (Kazakistan ve ‹srail)
aras›nda saptanm›flt›r. Ç‹D prevalans› Rus Federasyonu,
Estonya, Kazakistan, Latvia, Litvanya, Oman, Özbekistan,
‹srail, Ekvator ve Çin’ in baz› bölgelerinde kritik oran olarak belirtilen %6.5’un üzerindedir. Eski olgularda mediyan Ç‹D-TB prevalans› %7’, en yüksek prevalans Kazakistan(%56.4) ve Oman (%58.3)’da saptanm›flt›r. Rus Federasyonu ve Polonya’ da zaman içinde Ç‹D-TB prevalans›nda belirgin art›fl, Hong Kong, Tayland ve ABD’ de belirgin
düflüfl izlenmifltir. Bat› Avrupa’ da Ç‹D-TB prevalans› %1’
den az, Orta Avrupada’da %1.2’dir. Tüberküloz insidans›
yüksek toplumlarda, prevalans düflük olsa da Ç‹D-TB mutlak olgu say›s› yüksektir. Güney Afrika’ da tüm yayma pozitif olgular›n %2.6’s› Ç‹D-TB iken, Kazakistan’ da her 4
yayma pozitif olgudan biri Ç‹D-TB’ dur. Her iki ülkede bu

Araflt›rma yap›lmam›fl ülkelerde Ç‹D-TB oranlar› bilinmemektedir. Ancak Ç‹D-TB geliflimine neden olan faktörler
göz önüne al›narak bu ülkelerdeki oranlar tahmin edilebilmektedir. Böyle bir çal›flmada Türkiye' de 2004 y›l›nda yeni olgu say›s› 19944, yeni olgular aras›nda olas› Ç‹D-TB
olgu say›s› 563 (%2.8, %95CI, %0.5-%14.6), tedavi görmüfl olgu say›s› 5406, önceden tedavi görmüfl olgular aras›nda Ç‹D-TB olgu say›s›, 512 (%9.5, %95 CI, %1.3%45.1) ve tüm olgular›n % 4.2’ sinin Ç‹D-TB oldu¤u tahmin edilmifltir(4). Ülkemizde standardize çal›flmalar olmamakla birlikte de¤iflik merkezlerden bildirilen raporlarda
yeni olgularda Ç‹D-TB oranlar› % 3.2 ile % 4.8 aras›nda
de¤iflmektedir(8,9).

Dirence Neden Olan Moleküler Mekanizmalar
Mikobakteriler birçok bilefli¤in girmesini engelleyen özel
bir hücre duvar›na sahiptirler ve B- laktamaz gibi y›k›c›
enzimler üretirler. Bu iki nedenle s›kça kullan›lan antibiyotiklere dirençlidirler. Genellikle tüberküloz tedavisinde
kullan›lan ilaçlara direncin gelifliminden, ilac›n hedef noktas›nda de¤iflikliklere neden olan spontan, önceden tahmin
edilebilir s›kl›kta gen mutasyonlar› sorumludur. Tüberküloz basilinin spontan mutasyonlara u¤rayarak çeflitli ilaçlara dirençli basillerin oluflmas›na yol açt›¤› gösterilmifltir.
Bu olay›n ilaçlara gerek duymadan ya da ilaçlar›n varl›¤›nda h›zlanarak olufltu¤una inan›l›r. Mutasyonlar sadece tek
bir ilaca ya da bir s›n›f›n yak›n iliflkili üyelerine dirence neden olur. Yerleri ve mekanizmalar› ba¤›ms›zd›r ve bir grup
içindeki yak›n benzerli¤i olan ilaçlara ya da tek tek ilaçlara özeldir. Di¤er patojenlerden farkl› olarak bu direnç
plazmidlerle tafl›nmaz (10, 11).
David ve Newman M. tuberculosisin standart bir laboratuar suflu olan H37Rv için izoniazid direnci yaratan
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mutasyonlar›n s›kl›¤›n› gösterdiler. Buna göre bir suflun
izoniazide duyarl› bir fenotipten, %1 dirençli bir toplulu¤a
kendili¤inden dönüflmesi için gereken süre 5000 ile 10 000
y›l, izoniazid dirençli mutantlarla zenginlefltirilmifl ortamda 200 gün, izoniazid varl›¤›nda 5-6 gün kadar az olabilmektedir. Yazarlar izoniazid dirençli basillerin bir hastada
önemli bir topluluk olarak ilk görülmesinin kendili¤inden
mutasyonlara ba¤lanamayaca¤›n› ya daha önceki izoniazid
maruziyetini ya da baflka bir kiflinin tedavisi ile önceden seçilmifl olan bir sufl ile hastan›n infekte olmas› gerekti¤i ve
klinik olarak önemli düzeyde izoniazid direncinin hemen
daima insan ürünü oldu¤u sonucuna vard›lar (11, 12).
Afla¤›da çeflitli standart antitüberküloz ilaçlar için mütasyon oranlar› ve ortalama mutant s›kl›klar› verilmifltir;
‹zoniazid
(0,2 γg / ml) = 1, 84 x 10-8 ve 3,5 x 10-6
Rifampisin (1,0 γg / ml) = 2,2 x 10-10 ve 1,2 x 10-8
Streptomisin (2,0 γg / ml) = 2,9 x 10-8 ve 3,8 x 10-6
Etambutol (5,0 γg / ml) = 1, 0 x 10-7 ve 3,1 x 10-5
H ve R’nin her ikisine birden dirençli bir mutant›n ortaya
ç›kmas› 1018 de 1’dir (11). Çok yayg›n hastal›kta bile bu
basil say›s› mümkün olmad›¤›ndan, H ve R’ e birlikte spontan mütasyon ile direnç geliflimi olas›l›¤› neredeyse yoktur.
Tablo 1’ de direnç gelifliminden sorumlu mütasyonlar gösterilmifltir (6).

düflük olan “Yüksek ilaç direnci- Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB)” nden söz edilmektedir (13).
Antitüberküloz tedavi öyküsü, Ç‹D-TB gelifliminde en
önemli faktördür. Ço¤unlukla aktif hastal›¤› olan bir hastaya yetersiz rejim verilmesi durumunda ilaç direnci geliflir. Altta yatan teorik mekanizma ne olursa olsun, tüberkülozda direnç gelifliminde esas nokta tedaviye uyumsuzluk ve hastan›n yönetimindeki hatalard›r. Her iki durum da
kötü tedavi yönetimi, önerilen rejimlerin uygulanmamas›,
gözetimsiz tedavi, s›n›rl› ya da kesintili ilaç temini, biyoyararlan›m› düflük, standart›n alt›nda ilaçlar›n kullan›m›,
tüberküloz ilaçlar›n›n serbestçe sat›lmas› ve reçetesiz sat›n
al›nabilmesi gibi tüberküloz kontrol programlar›ndaki yetersizlikler sonucudur. Tedavi yönetiminde yap›lan s›k hatalar yetersiz rejime tek bir ilaç ekleme, yetersiz say›da
ilaçla bafllang›ç tedavisi, ilaç direncini fark etmede gecikme, hasta uyumsuzlu¤unu fark etmeme ve uygun olmayan
izoniazid koruyucu tedavisidir. Tedaviye uyumsuzluk ço¤u
zaman klinisyen taraf›ndan fark edilmemekte ve önemsenmemektedir. Bat› ülkelerinde yap›lan çal›flmalarda yafl,
cinsiyet, medeni durum, e¤itim düzeyi, sosyoekonomik durum gibi demografik faktörlerin, tedavi uyumu ile iliflkili
olmad›¤› gösterilmifltir. Bunun yan›nda, psikiyatrik hastal›k, alkolizm, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› ve evsizli¤in tedaviye
uyumsuzluk için risk faktörleri oldu¤u saptanm›flt›r (6,11).

Dirence Neden Olan Durumlar
Tüberkülozda ilaç direnci kemoterapi dönemi ile birlikte
insano¤lunun ortaya ç›kard›¤› bir sorundur. Kötü kontrol
programlar› özellikle R’nin denetimsiz kullan›m› sorunu
çözümü çok zor bir noktaya tafl›m›flt›r. Bugün H ve R direncine ek olarak fluorokinolon ve aminoglikozid direncinin de bulunmas› olarak tan›mlanan ve tedavi baflar›s› çok

‹laç Duyarl›l›k Testleri
Güvenilir duyarl›l›k testlerine talep artm›flt›r. Bununla birlikte yayg›n olarak kullan›lan duyarl›l›k testlerinde H ve R
d›fl›nda güvenilir sonuçlar henüz kabul edilebilir oranlarda
de¤ildir. Mycobacterium tuberculosis’ in antitüberküloz
ilaçlara duyarl›l›¤›n› ortaya koymak için çeflitli yöntemler

Tablo: 1 Antitüberküloz ‹laçlar ve Dirençten Sorumlu Mutasyonlar (6)
‹laç

Dirençten sorumlu genler

‹zoniazid

Enoyl acyl carrier protein (acp) reductase (inhA)
Catalase-peroxidase (katG)
Alkyl hydroperoxidase reductase (oxyR)

β-Ketocyl acyl carrier protein synthase (kasA)
Rifampisin

RNA polymerase subunit B (rpoB)

Pirazinamid

Pyrazinamidase (pncA)

Streptomisin

Ribosomal protein subunit 12 (rpsL)
16s ribosomal RNA (rrs)
Aminoglycoside phosphotransferase gene (strA)

Kapreomisin

Haemolysin (tlyA)

Etambutol

Arabinosyl transferase (embA, embB, embC)

Fluorokinolonlar

DNA gyrase (gyr A, gyrB)

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

bulunmaktad›r. Ancak bu yöntemlerin hiçbiri mükemmel
de¤ildir ve sonuçlar› uygun bir tedavi rejimi oluflturmak
için klinisyenler için yeterli de¤ildir. ‹laç duyarl›l›k testleri 1) ‹laç içeren ve içermeyen kültür ortam›nda üremenin
makroskopik olarak izlenmesi 2) Metabolik aktivitenin ya
da ürünlerinin ölçümü ya da ürünlerinin saptanmas› 3)
Mikobakterifaj ile lizis 4) Moleküler tekniklerle genetik
mütasyonlar›n saptanmas› esaslar›na dayan›r. LowensteinJensen kullan›larak yap›lan standart yöntemler proporsiyon, absolut konsantrasyon ve rezistans ratio en s›k kullan›lan ve en az›ndan majör antitüberküloz ilaçlar için en iyi
standardize edilmifl durumda olan yöntemlerdir. Standart
yöntemlerle sonuç 6-8 haftada al›nmaktad›r. Sonuçlar›n
geç elde edilebilirli¤i olgu yönetiminde kullan›mlar›n› s›n›rlamaktad›r. Daha k›sa sürede sonuç elde etmek ve duyarl›l›k testlerini olgu yönetiminde kullan›labilir k›lmak
için yeni yöntemler gelifltirilmifltir. Yüksek maliyetleri,
karmafl›k teknikleri ve uygulama için gerekli uzman personele gereksinimleri nedeniyle duyarl›l›k testleri için en
çok gereksinim duyulan ülkelerde bu tekniklerin kullan›lmas› zordur. Bunun ötesinde yeni tekniklerin hiçbiri için
klinik ile uyumlu standart rezistans kriterleri bulunmamaktad›r. Bu yöntemler aras›nda en çok tercih edilen
BACTEC-460 ve MB/ Bact gibi CO2 üretiminin veya
MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube) gibi oksijen
tüketiminin saptanmas› esas›na dayanan yöntemlerdir. Rifampsin direncini saptayan bakteriofaj teknikleri (FASTPlaqueTB-RIF) de araflt›rma aflamas›ndad›r. Bunun d›fl›nda “DNA sequencing”, “real-time PCR”, “line probe assays” gibi moleküler yöntemlerle ilaç direncinden sorumlu
mutasyonlar› saptama çabalar› sürmektedir (6, 14).

Ç‹D-TB Tan›s›
Ç‹D-TB’ dan ço¤unlukla standart tedavi ile yayma ve kültür pozitifli¤inin devam etmesi ya da hastal›¤›n klinik ya
da radyolojik olarak progresyonu ile flüphe edilir. Ç‹D-TB
ile temas etti¤i bilinen bir tüberküloz olgusunda da Ç‹DTB flüphesi vard›r. Tan›n›n konfirmasyonu için duyarl›l›k
testlerinde izoniazid ve rifampisin direncinin gösterilmesi
önerilir(15).
Tüberkülozlu olgularda tedaviye ço¤unlukla ilaç direnç paterni bilinmeden bafllan›r. Hangi olgularda duyarl›l›k testi
yap›laca¤› tart›flmal›d›r. Endüstrileflmifl ülkelerde epidemiyolojik direnç verileri bellidir. Direnç paternleri gözönüne al›narak bafllan›lan ampirik tedaviden k›sa bir süre sonra hastalar›n duyarl›l›k testleri elde edilebilmektedir.
“Hastal›k Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)”, “Amerikan
Toraks Derne¤i (ATS)”, “Amerikan ‹nfeksiyöz Hastal›klar
Derne¤i (IDSA)” ve “‹ngiliz Toraks Derne¤i(BTS)” yeni ve
eski tüm olgularda birinci s›ra ilaçlar için bafllang›çta duyarl›l›k testi yap›lmas›n› önermektedir. Ancak toplumlar›n
bir ço¤unda bunu standart bir pratik olarak kabul etmek
güçtür (16, 17). Kaynaklar› s›n›rl› olan ülkelerde duyarl›l›k
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testlerinin Ç‹D-TB riski yüksek olan seçilmifl hastalarda
yap›lmas› önerilmektedir. Standart tedavi ile tedavi baflar›s›zl›¤› geliflmifl olgular, Ç‹D-TB ile temas öyküsü olan olgular, standart tedavinin 3. ay›nda yayma pozitif olan olgular, relaps ve tedaviyi terk edip dönen olgular, hastane
personeli, HIV(+) olgular, Ç‹D oranlar› yüksek toplumlarda yaflayanlar, malabzorbsiyon gibi komorbid hastal›klar›
olanlar Ç‹D-TB için yüksek riskli olgulard›r (15).

Ç‹D-TB Tedavisi
Tüberküloz tedavisinin yönetiminde hastan›n önceki tedavi
öyküsünün sorgulanmas› en önemli aflamad›r. Hastalar öncelikle tüberküloz tedavi öyküsü olup olmamas›na göre
eski ve yeni olgular olarak ele al›nmal›d›r.Yeni olgularda
tüberküloz kontrol program›n›n önerdi¤i standart rejim ile
tedaviye bafllanmal›, Ç‹D-TB flüphesi yüksek olgularda birinci s›ra ilaçlar için duyarl›l›k testi yap›lmal›d›r. Duyarl›l›k testinde Ç‹D saptanan ancak iyi klinik yan›t al›nan olgularda %20- 50 kür elde edilmesi nedeniyle rejimin de¤ifltirilmemesi önerilmektedir. Klinik yan›t kötü ise yeni
bir rejim oluflturulmal›d›r (6,18).
Yeni olgulardan farkl› olarak önceden tedavi öyküsü olan
eski olgular ise heterojen bir grubu oluflturmaktad›r. Bu
hastalarda Ç‹D-TB riski daha yüksek olmakla birlikte,
kendi içlerinde önemli farkl›l›klar gösterirler. Eski olgularda öncelikle hastalar›n önceki tedavileri sorgulanmal›d›r. Çok de¤iflik tedavi rejimlerini kullanm›fl ve halen kullanmakta olan eski olgularda standart bir yaklafl›m koymak mümkün olmayabilir. Hastalar›n önceki tedavilerine
ait kay›tlar› ço¤unlukla elde edilebilir. Hasta bakteriyolojik, klinik ve radyolojik kay›tlar›, kulland›¤› ilaçlar, dozlar›, kullan›m süreleri ile senkronize olarak sorgulanmal›d›r (‹laç anamnezi). Hastaya ilaçlar›n› gözetim alt›nda
al›p almad›¤›, gözetim alt›nda alm›yorsa düzenli kullan›p,
kullanmad›¤› sorulmal›d›r. Relaps ve tedaviye ara verip
dönen olgularda (düzenli ancak yetersiz süre ilaç kullanm›fl) ulusal kontrol program›n›n önerisi olan standart tedavi verilmelidir. Tedavi baflar›s›zl›¤›, tedaviye uyumsuzluk,
çok say›da rejim ile tedavi görmüfl kronik hastalarda direnç olas›l›¤› yüksektir. Bu hastalarda direnç paternini ortaya koymak için ilaç anamnezi ve duyarl›l›k testlerinden
yararlan›l›r. H ve R içeren bir rejimle tedavi baflar›s›zl›¤›
saptanan hastalarda Ç‹D-TB tan›s› konabilir, tedavi baflar›s›zl›¤›n›n kesin kan›t› yoksa yaklafl›m relaps ve ara verip
dönen olgulardaki gibidir (6,18, 19).
Endüstrileflmifl ülkelerde tedavi birinci ve ikinci s›ra duyarl›l›k testleri sonuçlar›na göre düzenlenir. Birinci s›ra ilaçlara duyarl›l›k testi tüm olgulara yap›l›rken, önceden tedavi öyküsü bulunanlar, bir ya da birden fazla birinci s›ra ilaca direnç saptananlar, dirençli tüberkülozlu olgularla temas öyküsü olanlar ve standart kemoterapi ile tedavi alt›nda 3. aydan sonra kültürü pozitif olgulara, ikinci s›ra
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ilaçlara duyarl›l›k testinin de yap›lmas› önerilmifltir. ‹kinci s›ra ilaçlara duyarl›l›k testinin yaln›zca referans laboratuar›nda yap›lmas›, sonuçlar›na göre tedavinin yeniden
planlanmas› önerilir. Ç‹D-TB için yüksek riskli bir hasta
ile karfl›lafl›ld›¤›nda tedaviye fazla say›da ilaçla bafllayarak
laboratuar sonuçlar›n› beklemek ve sonuçlara göre tedavide de¤ifliklik yap›lmas› benimsenir(16). Ülkemizde çok say›da özel laboratuar, t›p fakültesi hastaneleri, gö¤üs hastal›klar› e¤itim hastaneleri ve verem savafl dispanserlerinde tüberküloz için kültür ve duyarl›l›k testleri yap›lmaktad›r. Ancak söz konusu laboratuarlarda standardizasyon
yoktur. Sonuçlar geç raporlanmaktad›r. Genel olarak güvenilir olmaktan uzakt›r. Bu nedenle, Ç‹D-TB tan›s›nda ve
tedavinin planlanmas›nda duyarl›l›k testlerinin katk›s› s›n›rl›d›r. Ç‹D-TB tedavisi için hastadan al›nan ayr›nt›l› ilaç
anamnezi ile tüberküloz ilaçlar›n›n etkinli¤i konusunda
önemli bilgiler edinilebilir. Böylece tedavi rejimi oluflturulurken kullan›lacak ilaçlar aktivitelerine göre s›n›fland›r›labilir (19,20).

1. Aktif ilaç: Daha önce hiç kullan›lmayan ya da bir aydan daha k›sa süre kullan›lan, duyarl›l›k testlerinde
direnç saptanmayan ilaçlar. Daha önce kullan›lmayan
ikinci s›ra ilaçlar aktif olarak kabul edilebilir.
2. Aktivitesi flüpheli ilaç: Daha önceki tedavilerde kullan›lm›fl, duyarl›l›k testlerinde aktif görünen ilaçlar.
3. Aktif olmayan ilaç: Baflar›s›z tedavi rejiminde yer alm›fl, duyarl›l›k testlerinde direnç saptanan ilaçlar.
Rejimler en az üç ya da dört aktif birinci ya da ikinci s›ra
ilaç içermelidir. Bu ilaçlar mümkün oldu¤unda daha önce
kullan›lmam›fl ilaçlardan seçilmelidir. Tedavi mutlaka bir
aminoglikozid ve mümkünse fluorokinolon içermelidir. Parenteral ilaç toksisite geliflmezse kültür negatifli¤inden
sonra 4- 6 ay verilmeli, tedavi süresi kültür negatifli¤inden
sonra 18- 24 ay olarak planlanmal›d›r. Araflt›rmac›lar›n
görüfl birli¤i içinde oldu¤u ve DSÖ’ ünün önerdi¤i Ç‹D TB
tedavi prensipleri tablo 2’ de belirtilmifltir (2, 15, 18, 19).

Tablo 2: Çok ‹laca Dirençli Tüberküloz Tedavi Rejiminin Oluflturulmas›nda Genel Prensipler (15)
Genel prensipler
1- Rejim en az 4 aktif ilaç içermelidir

2- Çapraz direnç olan ilaçlar kullan›lmamal›

3- Güvenli olmayan ilaçlar tedaviden ç›kar›lmal›d›r

4- Tedavi rejimleri Grup 1-5’ te yer alan
ilaçlardan hiyerarflik s›ra ile oluflturulmal›d›r

5- Seçilen her ilaç için geliflecek yan etkiler,
monitorize edilmeli, uygun olarak yönetilmeli

Aç›klama
A- Duyarl›l›k testinde duyarl› oldu¤u gösterilmifl
B- Önceki tedavi rejimlerinde ya da, tedavi baflar›s›zl›¤› olan
rejimde yer almam›fl
C- Bu ilaca direci olan kiflilerle temas olmam›fl
D- Epidemiyolojik verilerle benzer hastalarda söz konusu ilaca
direncin nadir oldu¤u gösterilmifl
E- Bölgede s›kça kullan›lmayan bir ilaç oldu¤u bilinen
E¤er en az 4 ilac›n etkinli¤i kesin de¤ilse 5-7 ilaç
kullan›labilir.
A- Tüm rifamisinler yüksek oranda çapraz direnç gösterirler
(rifampisin, rifabutin, rifapentin, rifalazil)
B- Fluor›kinolonlarda de¤iflen oranlarda çapraz direnç
görülür. Yeni fluorokinolonlar›n, eski fluorokinolonlara direnç
oldu¤unda hala duyarl› oldu¤u in vitro olarak gösterilmifltir.
C- Kanamisin ve amikasin çapraz direnç gösterir, aminoglikozidlere direnç varsa polipeptid kullan›labilir.
A- Böbrek yetmezli¤i, sa¤›rl›k, hepatit, kontrol edilemeyen
depresyon ve psikoza neden olan yen etkiler geliflti¤inde
sorumlu ilaç tedaviden ç›kar›lmal›d›r.
A- Aktif olan birinci s›ra ilaçlar mutlaka rejimde yer almal›
B- ‹njektabl bir aminoglikozid veya polipeptid kullan›lmal›
C- Fluorokinolon rejimde yer almal›
D-Tedavi rejimi Grup 4’ teki ilaçlarla en az 4, kullan›lan
ilaçlar›n etkinlik düzeyine göre gerekirse 5-7 ilaç içermeli.
E- Etkin bir rejim oluflturulamayan olgularda Grup 5’ teki
ilaçlar rejime eklenmeli.
A- Hematoloji, biokimya, seroloji, odiometri laboratuarlar›
olmal›
B- Yan etkilerin yönetiminde konsültasyon olana¤› olmal›, kullan›lacak yard›mc› ilaçlar bulunmal›
C- Tedavi gözetim alt›nda olmal›
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Ç‹D-TB tedavisi özel merkezlerde, hastalar›n uzun süre
hospitalizasyonu sa¤lanarak, do¤rudan gözetim alt›nda,
bu konuda deneyimli uzmanlar taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Hastan›n izolasyonu, tedaviye yan›t›n ve yan etkilerin takibi için uzun süre hospitalizasyonu gereklidir. Yeni tüberküloz olgular›ndan farkl› olarak, yan etkilerin takibi için biyokimya laboratuvar›, nöroloji, psikiyatri, kulak-burun-bo¤az konsültasyonu olana¤›, cerrahi tedavi için gö¤üs cerrahisi klini¤i, hastal›¤›n yayg›nl›¤›n›n saptanmas› ve cerrahi
endikasyon için gerekli bilgisayarl› tomografi, sintigrafi ve
bronkoloji olanaklar› zorunludur. Ayn› zamanda yeterli ve
sürekli ilaç temini gerekir (2, 6, 11, 19).
Lokalize hastal›¤› olan Ç‹D TB' lu olgularda, deneyimli
cerrahlar ve iyi bir post-operatif bak›m›n bulundu¤u merkezlerde, medikal tedaviye ek olarak yap›lan rezeksiyonel
cerrahinin tedavi sonuçlar›na olumlu katk›s› genelliklle kabul edilmektedir. Ancak cerrahi tedavinin s›n›rlar› net olarak çizilememifltir. Cerrahi tedavi endikasyonlar› flu flekilde özetlenebilir.
1- Tedavi baflar›s›zl›¤› ya da nüks olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u çok say›da ilaca direnç bulunmas›,
2- Yeterli kardiyopulmoner fonksiyonu olan hastalarda,
rezeksiyona uygun, lokalize kaviteli ve/ veya nekrotik
y›k›m yapan hastal›k varl›¤›,
3- Medikal tedaviye ra¤men kültür pozitifli¤inin devam
etmesi
4- Cerrahi sonras› mikobakteriyal yay›l›m› azaltacak,
bronfliyal güdü¤ün iyileflmesi için gerekli olan yeterli
ilac›n bulunmas› (11, 21-23).

Ç‹D-TB Tedavisinde Kullan›lan ‹laçlar
Grup 1: Birinci s›ra oral antitüberküloz ilaçlar: En iyi tolere edilen ve en etkili antitüberküloz ilaçlard›r. Etkinli¤i
kan›tlanan birinci s›ra ilaçlar tedavide yer almal›d›r.
Grup 2: ‹njektabl antitüberküloz ilaçlar: Bakterisidal etkinlikleri nedeniyle aminoglikozidler ve kapreomisin Ç‹DTB tedavisinin temel tafl›d›r. Tüm rejimler duyarl› olduklar› sürece etkinlik, yan etki ve maliyet göz önüne al›narak
seçilecek parenteral bir ilaç içermelidir. Daha önce SM verilmemifl bir olguda yerel SM dirençleri yüksek de¤ilse SM
öncelikle tercih edilebilir. Daha önce SM kullan›lm›fl ya da
SM direnci gösterilmifl bir olguda amikasin, kanamisin veya kapreomisin alternatif olabilir.
Grup 3: Fluorokinolonlar: ‹yi tolere edilebilen, etkinli¤i
yüksek ilaçlard›r. Duyarl› olduklar› sürece rejim mutlaka
bir fluorokinolon içermelidir. Hangi kinolonun rejimde kullan›laca¤› ço¤unlukla ekonomik nedenlerle belirlenir. Antitüberküloz etkinlikleri s›ras›yla moksifloksasin= gatifloksasin> levofloksasin> ofloksasin= siprofloksasin fleklindedir. Yeni fluorokinolonlar›n uzun süreli kullan›mlarda
güvenli¤i henüz araflt›r›lmaktad›r.
Grup 4: Oral bakteriostatik ikinci-s›ra ilaçlar: Di¤er ikinci
s›ra ilaçlar etionamid, sikloserin ve PAS potansiyel yan
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etkileri, hastan›n tolerans› göz önünde tutularak seçilir.
Ço¤unlukla rejim tümünü içerir.
Grup 5: Antitüberküloz etkinli¤i kan›tlanmam›fl ilaçlar:
DSÖ bu ilaçlar›n rutin kullan›m›n› önermemektedir. Ancak
Gup1-4’ teki ilaçlarla etkin bir rejim oluflturulamayan olgularda tedavide yer alabilecekleri bildirilmifltir (15,24).
Tablo’ 3’de Ç‹D-TB tedavisinde kullan›lan ilaçlar, DSÖ’
ünün bu ilaçlar için önerdi¤i s›n›flama ve ilaç yan etkileri
görülmektedir.

‹laç Yan Etkileri:
Ç‹D-TB' lu olgularda kullan›lan ikinci s›ra ilaçlar toksisitesi yüksek ilaçlard›r. Ancak bu olgularda elde bulunan
ilaçlar›n s›n›rl› say›da olmas› önemli yan etkiler ortaya
ç›kmas›na ra¤men ilaçlar›n verilmeye devam edilmesini
zorunlu k›lmaktad›r. Yan etkilerin etkin bir flekilde yönetimi Ç‹D-TB tedavisinin esaslar›ndand›r. ‹yi kontrol edilemeyen yan etkiler tedaviye uyumun bozulmas›na ya da tedavi terkine neden olabilir. Özellikle tedavinin ilk aylar›nda ilaçlara tolerans düflüktür. Minör yan etkiler önceden
tahmin edilebilir ve kontrol edilebilir. Tedaviye bafllamadan önce yan etkiler konusunda hastan›n bilgilendirilmesi
ve tedavi süresince olas› yan etkiler aç›s›ndan hastan›n sorgulanmas› gereklidir. Ciddi yan etkilerin erken saptanmas› ve do¤ru yönetimi hayati önem tafl›r. Yan etkiler nedeniyle tedaviye devam edememe oran› çok düflüktür (%2)
(15, 25).

Tedavi Sonuçlar›
1973-83 y›llar› aras›nda tedavi edilen 171 HIV (-) olguyu
kapsayan ilk raporda tedavi baflar›s› %56 olarak bildirilmifl, araflt›rmac›lar taraf›ndan Ç‹D-TB’ un fatal bir hastal›k oldu¤u vurgulanm›flt›r. Bu olgularda adjuvan cerrahi
%5.6 oran›nda yap›lm›flt›r. Ayn› merkezde 1983-93 y›llar› aras›nda tedavi gören, radyolojik yayg›nl›k ve direnç paternleri aç›s›ndan önceki seri ile karfl›laflt›r›labilir olan
109 olguda tedavi baflar›s› %81’dir. ‹kinci on y›ll›k dönemde olgular›n %57’sinde cerrahi tedavi uygulanm›flt›r.
‹ki on y›ll›k seride tedavi yaklafl›mlar› aras›ndaki fark ikinci on y›ll›k dönemde fluorokinolon kullan›m›, cerrahi tedavinin daha s›k kullan›lmas› ve ilaçlar›n kan düzeylerinin ölçülmesidir (terapötik ilaç monitorizasyonu). Bizi serimiz
1992- 1999 aras›nda tedavi gören 158 olguyu kapsamaktad›r. %23 olguda cerrahi uygulanm›fl, %77 oran›nda tedavi baflar›s› elde edilmifltir. Genç yafl ve daha önceki tedavilerin ofloksasin içermemesi tedavi baflar›s› ile iliflkili
bulunmufltur. Son y›llarda özellikle ilaç temininde zorluk
yaflamayan, hasta takibi için özelleflmifl merkezlere sahip,
yüksek ya da orta gelir düzeyinde ülkelerden bildirilen raporlar Ç‹D-TB’ un tedavi edilebilir bir hastal›k oldu¤unu
göstermifltir. Kaynaklar› s›n›rl› ülkelerde de DOTS-PLUS
stratejisi kontrol program› kapsam›nda Ç‹D-TB tedavisini
olanakl› k›lm›flt›r. Peru’ dan bildirilen rapor referans hastaneler olmasa da do¤rudan gözetim alt›nda, ayaktan
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Tablo 3: Ç‹D TB Tedavisinde Kullan›lan ‹laçlar, Dozlar› ve Yan Etkileri (6, 15)
Grup
Grup 1.
Birinci s›ra oral
antitüberküloz ilaçlar
Grup 2.
Enjektabl
antitüberküloz ilaçlar

Grup 3.
Fluorokinolonlar

Grup 4.
Oral bakteriostatik
ikinci s›ra ilaçlar

‹laç
Etambutol
Pirazinamid

Doz
15-20 mg/kg
20-30 mg/kg

Aminoglikozidler
Streptomisin
Kanamisin
Amikasin
Kapreomisin

15mg/kg
15mg/kg
15mg/kg
15mg/kg

Ofloksasin
Siprofloksasin
Levofloksasin
Moksifloksasin
Tioamidler
Etionamid
Protionamid

(750-1000
(750-1000
(750-1000
(750-1000

mg)
mg)
mg)
mg)

600-800 mg
1500 mg
500-1000 mg
400 mg
10-20mg/kg (500-750mg)
10-20mg/kg (500-750mg)

Sikloserin
15-20mg/kg (500-750mg)
Para-aminosalisilik 150 mg/kg (10-12 g)
asid

Grup 5.
Etkinli¤i
kan›tlanmam›fl
ilaçlar

Klofazimin
Amoksisilin/klavulonat
Klaritromisin
Linezolid

Yan etki
Optik nörit, periferik nörit
Hepatotoksisite, GI intolerans, hiperürisemi, artralji
Enjeksiyon yerinde a¤r›
Ototoksisite (vertigo- duyma kayb›), nefrotoksisite, hemolitik anemi, aplastik anemi,
agranulositoz, trombositopeni, lupoid
reaksiyon
Hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi,
cilt reaksiyonlar›
Nadir olarak GI yak›nmalar, SSS
semptomlar› (bafl a¤r›s›, psikolojik yan
etikiler, nadiren konvulziyon)
Epigastrik hassasiyet, anoreksi, bulant›,
metalik tat, kusma, psikotik reaksiyonlar,
hipotroidi, hipoglisemi, hepatotoksisite,
jinekomasti, menstruel düzensizlikler,
impotans, akne, bafl a¤r›s›, periferik
nöropati
Konvülziyon, psikotik reaksiyonlar
GI yan etkiler (anoreksi, bulant›, kusma,
abdominal hassasiyet, diare),hipersensitivite reaksiyonlar›, hepatik disfonksiyon,
hipokalemi, hipotroidi)

Antitüberküloz etkinlikleri
ve kullan›m dozlar› tam
belirlenmemifl

tedavilerin mümkün oldu¤unu göstermifltir (1, 19, 21, 26).
Tablo 4’ de yay›nlanm›fl Ç‹D-TB tedavi sonuçlar› ve tablo
5’ de kötü progonozla iliflkili faktörler gösterilmifltir .

DOTS-PLUS Stratejisi
DSÖ’nün tüberküloz kontrolünde ve direnç geliflimini önlemek için önerdi¤i strateji do¤rudan gözetim alt›nda k›sa süreli kemoterapidir (DOTS). Ç‹D oranlar›n›n yüksek oldu¤u
topluluklarda DOTS uygulamalar› ile yeni Ç‹D-TB olgular›n›n geliflmesi engellenirken, mevcut Ç‹D-TB olgular›n›n özel
rejimlerle tedavisi ile dirençli infeksiyonun yay›lmas›n›n engellenmesinin zorunlu oldu¤u görüflü benimsenmifltir. 1997
y›l›nda DSÖ DOTS’a ilave olarak Ç‹D-TB prevalans›n›n yüksek oldu¤u bölgelerde ikinci s›ra ilaçlarla Ç‹D-TB olgular›n›n
tedavi edilmesi stratejisi olan ve DOTS- Plus olarak isimlendirilen tedavi stratejisinin gereklili¤ini kabul etmifltir. DOTSPlus yaln›zca DOTS’u etkin ve baflar› ile uygulayan ülkelerde
önerilmektedir. Bugün 35 ülke veya bölgede DOTS-PLUS
projesi yürütülmektedir. Latvia’ da yürütülen projenin sonuçlar› cesaret vericidir. 204 olguda % 66 tedavi baflar›s› elde
edilmifltir (15, 27).

Extensively Drug Resistant Tuberculosis (XDR-TB)
Güney Afrika, KwaZulu- Natal’ de bir XDR-TB hastane
salg›n› bugün dünyay› olabilecek en kötü senaryo ile karfl›
karfl›ya b›rakm›flt›r. HIV infeksiyonu ve yüksek antitüberküloz ilaç direnci birlikteli¤i. Salg›nda 53 XDR-TB olgusunun 52’si (%98) 16 (2-210) günde ölmüfltür. HIV taramas› 44 olguda yap›lm›fl, tümünde pozitif bulunmufltur.
%51’inde önceden tüberküloz tedavi öyküsü yoktur. %64’
ü tüberküloz tan›s› almadan önce hastaneye yat›r›lm›flt›r.
%34’ü hiç hospitalize edilmemifltir. Bu durum olgular›n
XDR-TB’u toplumdan da kazanm›fl olduklar›n›n göstergesidir. Spoligotyping olgular›n %85’inin 1996 y›l›ndan beri bölgede yayg›n olan KZN suflu, di¤erlerinin Pekin suflu
ile hasta oldu¤unu göstermifltir. KZN suflu 1996’da tüm
birinci s›ra ilaçlara duyarl› ya da yaln›zca birinci s›ra ilaçlara dirençli iken, son 2-3 y›lda ikinci s›ra ilaçlara da dirençli hale gelmifltir. 2000-2004 y›llar› aras›nda 49 ülkeden al›nan 17 690 örnekte Ç‹D-TB % 20, XDR-TB %2
oran›nda saptanm›flt›r. XDR-TB ABD’ de Ç‹D-TB’ lu olgular›n %4’ünü, Latvia’da %19’unu, Güney Kore’de %15’ini
oluflturmaktad›r. ABD’ de Ç‹D-TB olgular› y›llar içinde
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Tablo 4: Ç‹D -TB Tedavi Sonuçlar›

Viskum, et al. Danimarka
Int J Tuberc Lung Dis 199733
Geerlings, et al. Hollanda
Int J Tuberc Lung Dis 200034
Telzak, et al. New York, ABD
N Eng J Med 1995 35
Narita, et al. Florida, ABD,
Referans M Chest 200136
Tahao¤lu, et al. ‹stanbul, Türkiye
N Eng J Med 200119
Chan, et al. Denver, ABD
Am J Respir Crit Care Med 200421
Avendano, et al. Toronto, KANADA
Can Respir J 200037
Mitnick, et al. Peru
N Eng J Med 200326

n

Duyarl›l›k
Testi

‹laç
Kinolon
Öyküsü

8

BACTEC
1+2. SIRA
Middlebrook 7H10
1+2.SIRA
BACTEC,LJ
1+2. SIRA
BACTEC
1.+ BAZI 2. SIRA
L-J,
H,R,E,S
BACTEC
1+2. SIRA
BACTEC
1+2. SIRA
L-J; 1+2. SIRA,
BACTEC; Z

?

39
16
39
158
205
32
75

+
+
?
+

+
OFX
+
OFX,CPX
+
OFX,CPX
?
+
OFX,CPX
+
+ OFX,CPX
LVX
+
OFX,CPX

Cerrahi Tedavi Kür
(n)
Süresi oran›
(ay)
%
?
13
100
+ (6)

20

95

+ (3)

18

81

+(5)

18

79

+
(36)
+
(130)
+
(6)
+
(3)

>18

75

>18

75

24

75

23

73

Tablo 5: Ç‹D TB’ da Kötü Prognoz ile ‹liflkili Faktörler (6)

Park et al30
Drobniewski et al31
Tahao¤lu et al19
Mitnick et al26
Leimane et al27

Flament- Saillour et al32

Olgu say›s›
Kötü prognozla iliflkili faktörler
(HIV+ olgu oran›)
173 (52)
Ekstrapulmoner tutulum
90 (29)
Yafl, immun yetmezlik, bakterinin duyarl› oldu¤u en az 3 ilaç ile uygun
tedavi verilememesi
158
‹leri yafl, önceden tedavilerde çok say›da ilaç kullan›lm›fl olmas›
75 (1.5)
Düflük hematokrit ve düflük vücut kitle indeksi
204 (0.5)
Önceden tedavi öyküsü, ofloksasin direnci, 3 aydan uzun süre 5 ya da
daha az say›da ilaç kullanm›fl olmak, tedavinin bafllang›c›nda vücut
kitle indeksinin < 18.5 olmas›
51 (16)
HIV koinfeksiyonu, 2’ den daha az aktif ilaçla tedavi, tan› s›ras›nda
Ç‹D durumunun bilinmemesi

azal›rken, XDR-TB olgular› artm›flt›r. 1993-2002 y›llar›
aras›nda XDR-TB olgular›nda ölüm, Ç‹D-TB olgular›na
göre %64 daha fazla görülmüfltür. Latvia’ da 2000-2002
y›llar› aras›nda XDR-TB oran› artm›fl, XDR-TB olgular›nda ölüm ya da tedavi baflar›s›zl›¤› Ç‹D-TB olgular›na göre
%54 daha fazla görülmüfltür (13, 28, 29) Sonuç olarak,
kötü tüberküloz kontrolü ve yetersiz sa¤l›k sistemleri sonucu ortaya ç›kan XDR-TB bizi antibiyotik öncesi döneme
görüren bir tehdit olarak karfl›m›zda durmaktad›r. XDRTB epidemilerini önlemek tüm sa¤l›k çal›flanlar› ve hükümetlerin sorumlulu¤udur.
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