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Tüberküloz hastal›¤› insanl›k tarihi kadar eski olmas›na
karfl›n, toplumlar› etkileyen klinik formlar› tarih içinde de¤iflmektedir. ‹nsanl›k tarihinin geçmifl y›llar›nda hastal›k
daha çok sporadik olarak bulunmakta iken, sanayi devrimi
Avrupa’s›nda, salg›n hastal›k boyutuna dönüflmüfltür. Özellikle kötü yaflam koflullar› ile birlikte ortaya ç›kan s›k›fl›k
yaflam, hastal›¤›n h›zla yay›lmas›na neden olmufltur. Sanayi devrimi sonras› bu hastal›kla karfl›laflan toplumlar›n
elinde etkin bir tedavi yöntemi olmad›¤› için eriflkin tipi tüberküloz formunun neden oldu¤u bu salg›nlar s›ras›nda
mortalite oldukça yüksek boyutlara ulaflm›flt›r. (1)
19 yüzy›lda sanatoryumlarda hastalar›n bir k›sm›n›n yo¤un istirahatla iyileflti¤i gözlemi, dünyan›n her taraf›nda
sanatoryumlar›n h›zla yay›lmas›na yol açm›flt›r. Bugünün
penceresinden sanatoryum tedavilerine bakt›¤›m›zda, hastal›¤›n iyileflmesine önemli bir katk›s› olmamas›na karfl›n,
hasta bireylerin sanatoryumlarda tedavi edilmesi ile toplum içinden uzaklaflmas›na neden olarak, bulafl›n engellenmesine önemli bir katk› sa¤lad›¤› düflünülebilir. Tüberküloz hastal›¤›n›n tedavisine önemli bir aç›l›m sa¤lanamazken, kaynak vakalar›n toplumdan uzaklaflt›r›lmalar› ile,
hastal›¤›n kontrolüne önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Bu katk› hem olumlu, hem de olumsuz olmak üzere iki yönlü olmufltur: Hastal›¤›n yayg›n oldu¤u Avrupa’da toplumdan
hastalar›n uzaklaflmas› ile bulafl azalm›fl, ancak Güney Afrika’da aç›lan sanatoryumlara giden Avrupal› hastalar,
hastal›¤›n bu k›taya tafl›nmas›na neden olmufllard›r .
Tüberküloz hastal›¤›n›n tedavisine, özellikle bireylerin iyilefltirilmesine yönelik olarak giriflimler 19 yy. da bafllam›flt›r. Bu amaçla sanatoryumlar ve hastalara yard›m sa¤layan kurulufllar oluflmufl ancak, hastal›¤› bir program çerçevesi içerisinde çözmeyi amaçlayan örgüt modeli ilk kez
ikinci dünya savafl› y›llar›nda ortaya ç›km›flt›r. 1947 y›l›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan kitlesel BCG afl›lamas› kampanyalar› teflvik edilmeye bafllan›lm›flt›r. 1944 y›l›nda Streptomisinin keflfi ve 1946 y›l›ndan sonra yayg›n olarak kullan›ma girmesiyle birlikte kemoterapinin h›zl› ve etkin tüberküloz kontrolünde önemli bir araç olabilece¤i

anlafl›lm›flt›r. 1950’li y›llar›n bafl›nda isoniazidin, pirazinamidin kullan›ma girmesi tüberküloz kontrolünde önemli
aç›l›mlar sa¤lam›flt›r. 1967 y›l›nda rifampisinin keflfi ile
de “K›sa Süreli Kemoterapi” (Short Course Chemotherapy) diye adland›r›lan tedavi rejimleri gerek etkinli¤inin
daha yüksek olmas›, gerekse de toplam tedavi süresini 1824 aydan 6 ay gibi bir süreye indirmesi, tüberküloz kontrolünde önemli geliflmelere neden olmufltur (2).
‹kinci dünya savafl› sonras›nda, bulafl›c› hastal›klar ile mücadelede vertikal örgütlenmeler gündeme gelmifltir. Bu örgütlenme modelinde, hastal›¤a özgü bir örgüt oluflturulmaktad›r. Örne¤in Lepra, sifilis, s›tma, trahom gibi hastal›klar›n her biri için bir örgüt oluflturulmakta ve bunlar
sa¤l›k bakanl›klar› alt›nda olmalar›na ra¤men birbirlerinden ba¤›ms›z olarak hareket etmektedirler. Her biri için
ayr› yetiflmifl personel ve kaynak gerektiren bu modelde,
baz› ifller birden fazla kere yap›lmakta, her örgüt yeterince
perifere kadar gidememekte ve çok fazla kaynak kullan›m›na neden olmas› gibi faktörler nedeniyle bu uygulama pek
yürümemifltir. Vertikal örgütlenme modeli içerisinde kurulan tüberküloz örgütlerinde, merkezi ünite ile en periferik
ünite aras›nda do¤rudan idari iletiflim söz konusudur. Bu
yap›lanma içinde merkezi ünitenin idaresi alt›nda özel tüberküloz hastaneleri, dispanserleri, röntgen ekipleri, tüberkülin tarama ekipleri, BCG afl›lama ekipleri bulunmaktayd› ve merkezi birim ayr›ca e¤itim, denetim, tedarik, sa¤l›k
e¤itimi ve laboratuar örgütlenmesini de sa¤lamaktayd›. Bu
örgütlenme modeli bir çok geliflmifl ülkede ve ülkemizde
baflar›yla uygulanmas›na karfl›n, geliflmekte olan ülkelerde
örgütlenmenin perifere yay›lamamas› ve tüm topluma ulaflamamas› nedeniyle sorgulanmaya bafllanm›flt›r. Mobile
röntgen taramalar› ve kitlesel afl›lama kampanyalar› ile,
hastal›k kontrolünün ana ilkelerinden olan KALICI ‹Y‹LEfiME sa¤lanamam›flt›r. Tan›m olarak kontrol; hastal›k
insidans›nda, prevalans›nda, morbititesinde ve mortalitesinde azalman›n sa¤lanmas› ve bu azalma e¤iliminin sürekli k›l›nmas› olarak ifade edilmektedir (3). Hastal›k kontrolü ile ilgili di¤er seviyeler ise eliminasyon, eradikasyon ve
genosit(soyu yok etmek) olarak adland›r›lmaktad›r.**

** Eliminasyon: Gösterilen çabalar sonucunda hastal›k insidans›n›n belirli bir co¤rafik bölgede s›f›ra indirilmesi ve bu durumun sürekli
k›l›nmas›.(Örnek:Neonatal tetanoz) Eradikasyon: Yap›lan çal›flmalar sonucunda bir enfeksiyon ajan›n›n dünya çap›nda art›k hastal›¤a yol
açamayacak flekilde yok edilmesi. (Örnek:Çiçek hastal›¤›) Soyu Yok Etme: Bir enfeksiyon ajan›n› laboratuardan ve do¤adan bir daha
ortaya ç›kmayacak flekilde yok etmek.(Örnek:Yok) (3).
* Süreyyapafla Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
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60’l› y›llar›n ortas›ndan sonra, hizmetlerin entegrasyonu
süreci bafllam›flt›r. Bu süreçte, Wallace Fox’un Hindistan’daki Madras Tüberküloz merkezinde yapt›¤› çal›flmalar
rol oynam›flt›r. Bu merkezde hastalar›n hastanede yatmadan ayaktan tedavi olabilece¤i gösterilmifltir (4). ‹ntermittant olarak isoniazid ve streptomisin enjeksiyonlar› ayaktan baflvuran hastalara uygulanm›flt›r. Bu aflama günümüzdeki DGTS uygulamas›na temel oluflturacak olan gözetim
komponenti ilk kez uygulamaya girmifltir. S›tma, lepra ve
filaryazis ilaçlar›n›n içirilmesinde uygulanan gözetim alt›nda içirme, tüberküloz ilaçlar› içinde uygulanmaya bafllan›lm›flt›r. Hastalar›n hastanede yatma zorunlulu¤unun olmad›¤›n›n anlafl›lmas› üzerine, bu hastaneler daha sonra genel
hastanelere dönüfltürülmüfl, genel sa¤l›k sistemi içindeki
birinci basamak sa¤l›k merkezleri, tüberküloz kontrolünde
kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r. Böylece genel sa¤l›k için kurulmufl olan birinci basamak yap›lanmalar› ile tüberküloz
kontrolü entegre edilmifltir. Bu dönemde, özellikle az geliflmifl ülkeler, entegrasyonu programlar›nda benimsemifl olmalar›na karfl›n, yeterince uygulamaya geçirememeleri nedeniyle, entegrasyon ak›m› da yeterince etkin olamam›flt›r.
70’li y›llar›n sonuna do¤ru Alma Ata Bildirgesi’nden (5)
sonra, entegrasyon tekrar gündeme gelmifltir. Ancak bu
kez periferik entegrasyondan öte, merkezde idari anlamda
entegrasyon uygulamalar› söz konusudur. Çeflitli programlar aras›nda entegrasyona gidilmifltir. Örne¤in ba¤›fl›klama program›, temel ilaç program› entegre bir flekilde çal›flmaya bafllam›fl, tüberküloz laboratuarlar› genel laboratuarlar hizmetleri içine al›nm›fl ve periferdeki çal›flmalar
bu flekilde düzenlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Söz konusu alanlardaki entegrasyonun getirdi¤i faydalardan öte tüberküloz
kontrolünün temel aktivitelerinde (tedavi ve gözetim) iyileflme sa¤lanamamas›, bu dönemde dünya genelinde ortaya ç›kan ekonomik bunal›m nedeniyle birinci basamak sa¤l›k hizmetlerindeki genel gerileme ile birlikte, tüberküloz
kontrol aktiviteleri de gerilemifltir. Ayr›ca bu dönem
(70’lerin sonlar›ndan 80’li y›llar›n sonuna do¤ru) tüberküloza gerek uluslararas›, gerek bilimsel gerekse de ulus düzeyinde ihmal olarak adland›r›labilecek bir süreç olmufltur. Tüberkülozla ilgili aktivitelerde, ayr›lan kaynaklarda
genel bir azalma söz konusudur.
80’li y›llar›n sonundan bafllayarak, HIV salg›n›n özellikle
Afrika’da çok önemli boyutlara ulaflmas›, Sovyetler Birli¤i’nin çökmesi ve ekonomik krizin bu co¤rafyay› etkisi alt›na almas›, dünyada yaflanan yoksullaflma sürecinin yo¤unlaflmas› gibi faktörlerle, tüberküloz insidans›nda tekrar
bir yükselme e¤ilimi ortaya ç›km›flt›r. Bu art›fl sadece söz
konusu sosyo-ekonomik bozukluklar›n yafland›¤› co¤rafyalarda s›n›rl› kalmam›fl, artan göç, uluslar aras› seyahatin
kolaylaflmas› gibi faktörlerinde etkisiyle, geliflmifl ülkelerde de tüberküloz insidans› art›fl e¤ilimi göstermifltir. Bu
art›fl karfl›s›nda tüberküloza azalan ilgi yeniden ortaya

ç›km›flt›r. Bu dönemde IUATLD’nin (International Union
Against Tuberculosis and Lung Disease) birkaç ülkede yapt›¤› uygulamalar ve edinilen deneyim yol gösterici olmufltur. Karel Styblo taraf›ndan özellikle Malawi, Mozambik
ve Tanzanya gibi ülkelerde yap›lan ve saha koflullar›nda
%80 kür oran›na eriflilebilece¤ini gösterdi¤i çal›flmalardan
elde olunan deneyimler, modern tüberküloz kontrol programlar›n›n ana noktalar›n›n belirlenmesinde önemli rol oynam›flt›r. Bu ana noktalar;
• K›sa süreli tedavi rejimleri ile kür oran›n› art›rmak,
• Düzenli bir ilaç temini,
• ‹laç içiminin gözetimi (en az›ndan tedavinin bafllang›ç
faz›nda)
• Titiz bir kohort analizinden oluflmaktad›r.
DSÖ bu ana noktalar çerçevesinde, yönetimsel entegrasyon
kavram›n› yeniden gözden geçirmifltir. Bu çerçeve içinde
hasta tedavisi ve tedavinin yönetimi, birinci basamak sa¤l›k hizmetleri içerisinde korunmufltur. Ancak tüberküloz
kontrolünün yönetimsel vertikal yap›s› korunmufltur (6).
1991 y›l›nda DSÖ, 2000 y›l› için hedefler koymufltur. Bu
hedefler bulaflt›r›c› hastalar›n % 85’inin kür edilmesi,
%70’inin bulunmas›d›r. Gerek IUATLD deneyimleri, gerekse sözü edilen di¤er deneyimler sonucunda DSÖ, Directly
Observed Treatment, Short Course sözcüklerinin bafl harflerinden türetilen ve DOTs olarak adland›r›lan stratejiyi
önermifltir. Short Course Chemotherapy(K›sa süreli Tedavi)
nin bu bafll›kta yer almas›n›n nedeni, Styblo’nun alt›n› çizdi¤i ana noktalardan birisi olan ve tedaviye en az›ndan bafllang›ç faz›nda rifampisin ve pirazinamidin eklendi¤i anlam›na gelen etkin ve yüksek kür oran› sa¤layan tedavi rejimlerine önem verilmesini sa¤lamakt›r. Bu k›saltmadaki küçük “s” harfi için, çeflitli aç›l›mlar da önerilmifltir. Balgam
sözcü¤ünden gelen (sputum) ve balgam yaymas› ile tan›y›
vurgulayan “s”, survey sözcü¤ünden gelen ve kohort analizinin önemine dikkat çeken “s” gibi. Daha sonra küçük olarak yaz›lan “s” harfi büyük yaz›larak, yukar›da belirtilen
tüm anlamlar› da içerecek flekilde Strategy sözcü¤ünü ifade edilmek üzere kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r. Ülkemizde
DOTS k›saltmas› DGTS olarak kabul görmüfl ve Do¤rudan
Gözetimli Tedavi Stratejisi olarak kullan›lmaktad›r. Bu yeni stratejinin (DGTS) befl temel prensibi bulunmaktad›r.
Bunlardan iki tanesi teknik, üç tanesi ise yönetsel ve operasyonel prensiplerdir.

Teknik Prensipler:
1. Birinci basamak sa¤l›k merkezlerine solunumsal semptomlarla baflvuran hastalarda bakteriyolojik muayene
yaparak pasif yöntemle vaka bulmak.
2. Direk gözetim alt›nda k›sa süreli tedavi rejimleri ile tedavi etmek.

Yönetsel Prensipler:
1. Etkin tüberküloz kontrolü için, kaynaklar›n bu alana
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Tablo 1: Türkiye’de y›llara göre tüberküloz insidans› (8).

Tablo 2: 2004 y›l›nda Türkiye’de saptanan tüberküloz
hastalar›n›n yafl gruplar›na özgü insidans› (n/100 000)
(Verem Savafl Daire Baflk. verisi)

mobilize edilmesini sa¤layacak politik kararl›l›¤›n
oluflturulmas›,
2. Düzenli tüberküloz ilaç teminini güvence alt›na almak,
3. Vaka bulma ve tedavi aktivitelerini izleyebilmek için,
güvenilir bir takip ve bilgi sistemi kurmak.
DSÖ, yukar›da ana prensipleri belirtilen stratejiyi, tüberküloz kontrolünün adete bir markas› olarak tüm dünyada
geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler için önermeye bafllam›fl
ve bu çabalar›n sonucunda da, 1990 y›l›nda bu prensipler
çerçevesinde tüberküloz kontrol program› yürüten ülke say›s› 10’dan az iken, DGTS 2004 y›l› itibar› ile 183 (7) ülkede de¤iflik düzeylerde uygulanmaktad›r.
2002 y›l›nda DSÖ etkin tüberküloz kontrolü için geniflletilmifl DGTS çerçevesini yay›mlad› (8). Buna göre 5 ana prensip:
1. Kapsaml› ve kal›c› tüberküloz kontrol aktiviteleri için
HÜKÜMET KARARLILI⁄I

2. Ferdi baflvuru yapan semptomatik hastalarda BALGAM YAYMA M‹KROSKOP‹S‹ ile vaka bulma,
3. GÖZET‹M ALTINDA k›sa süreli kemoterapi,
1. Bütün yeni yayma pozitif hastalara (en az›ndan
bafllang›ç faz›nda) (Kat I)
2. Rifampisin içeren tüm rejimlere
3. Tüm retreatment tedavi verilen hastalara (Kat II)
4. Temel ANT‹-TÜBERKÜLOZ ilaçlar›n DÜZENL‹ VE
KES‹NT‹S‹Z temini
5. Her bir hastan›n vaka bulma ve tedavi sonuçlar› ile
tüm tüberküloz kontrol program›n›n performans›n› de¤erlendirebilecek bir STANDART KAYIT VE B‹LD‹R‹M sistemi.
Dünya üzerinde özellikle tedavi konusunda oldukça önemli
ad›mlar at›lmas›na karfl›n, vaka bulma konusu yeterli boyutlarda geliflememifltir. Bu nedenle DOTS’un kalitesini
art›rmaya yönelik olarak, DSÖ yukar›da belirtilen 5 ana
prensibe ek olarak yeni ilkeler belirlemifltir. Bunlar;
1. Kaliteli DOTS ve genifllemesi
2. TB/HIV, MDRTB ve di¤er sorunlu alanlar
3. Sa¤l›k sisteminin güçlendirilmesi
4. Tüm hizmet sa¤lay›c›lar› bir araya getirmek
5. Tüberkülozlu hasta ve topluluklar› güçlendirmek
6. Araflt›rmay› teflvik etmek
olarak özetlenebilir.

Günümüz Dünya’s›nda Tüberküloz:
Günümüzde DSÖ tüberküloz ile ilgili olarak y›ll›k raporlar
haz›rlamaktad›r. 2006 y›l›nda haz›rlanan raporda dünya
üzerinde 8.9 milyon tüberküloz hastas› oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu hastalar›n %80’inin 22 ülkeden kaynakland›¤› tahmin edilmektedir. Bu ülkeler; Hindistan, Çin, Endonezya, Nijerya, Güney Afrika, Bangladefl, Pakistan,

060

DÜNYA’DA VE TÜRK‹YE’DE TÜBERKÜLOZ

fiekil 1: 2004 y›l›nda bölgelere göre tüberküloz insidans›. (n/100 000) (Verem Savafl Daire Baflk. verisi)

Etopya, Filipinler, Kenya, Demokratik Kongo, Rusya, Vietnam, Tanzanya, Uganda, Brezilya, Afganistan, Tayland,
Mozambik , Zimbabwe, Miyanmar ve Kamboçya’d›r.

Estonya (%12.2), Çin (%10.4), Litvanya (%9.4), Çin’de
(%7.8) ve Ekvador’da (%6.6) bulunmufltur (9).

Ülkemizde Tüberküloz:
8.9 Milyon tüberküloz hastas› oldu¤u tahmin edilmesine
karfl›n, y›lda bu hastalar›n % 55’i (4.9 Milyon) saptanabilmektedir. Bu rakamlar tüm tüberküloz formlar›n› içermektedir. Hastal›¤›n yay›lmas›nda en önemli form olan balgam
yaymas› (+) akci¤er tüberkülozu formunun 3.9 milyon oldu¤u tahmin edilirken, 2.2 Milyonu saptanabilmektedir.
(%56) Bilindi¤i gibi özellikle Afrika k›tas› için oldukça
önemli olan HIV ve Tüberküloz birliktelili¤i 741 bin vaka
tahmin edilirken, hem tüberküloz hem de HIV (+) olan
hastalar›n sadece 9388’i (%1.3) saptanabilmektedir. Tedavi ile ilgili olarak sonuçlar de¤erlendirildi¤inde, dünya
genelinde tedavi baflar›s› %83’tür. Etkin bir kontrol için
tedavi baflar›s› %85’in üzerinde olmas› öngörülmektedir.
Bu nedenle tedavi baflar›s› bak›m›ndan hedefe yaklafl›lmak
üzeredir. Dünya üzerinde HIV ve Tüberküloz, yoksulluk ve
tüberküloz, dirençli tüberküloz, çok ilaca dirençli tüberküloz ve 2006 y›l›nda tan›mlanan XDR tüberküloz(ekstrem
ilaç direnci: en az isoniazid ve rifampisin ile birlikte, bir
enjektabl ve bir florokinolona dirençli tüberküloz basili)
tüberkülozun sorunlu alanlar›n› oluflturmaktad›r. Dünyada
saptanan tüberküloz hastalar›n›n %20’sini temsil edecek
bir popülasyon üzerinde yap›lan bir direnç sürveyans›nda
herhangi bir ilaca direnç %0 ile %57.1(Kazakistan) aras›nda de¤iflmektedir. Çok ilaca dirençli tüberküloz Rusya
Federasyonu (Tomsk’ta) %13.7, Özbekistan (%13.2),

DSÖ 2006 tüberküloz raporuna göre 2004 y›l›nda saptanan
tüm tüberküloz formlar› 17 543’tür. ‹nsidans 24/100
000’tür. Bu vakalar›n 5870’i yayma (+) akci¤er tüberkülozudur. Tablo 1’de Türkiye’de y›llara göre tüberküloz insidans› izlenmektedir. Y›llar içerisinde saptanan hasta baz›nda elde olunan rakamlara göre, insidansta azalma izlenmektedir. Tablo 2’de T.C.Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre 2004
y›l›nda saptanan tüberküloz hastalar›n›n yafl gruplar›na özgü da¤›l›m e¤risi görülmektedir (10). Ancak saptanan hastalar›n büyük bir k›sm›n›n genç eriflkin ça¤da olmas›, hastal›¤›n halen toplum içinde yayg›n oldu¤unu düflündürmektedir.
Ülkemizde dirençli tüberküloz için çeflitli rakamlar bildirilmektedir. Özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz için yeni ve
eski vakalarda saptanan kombine ilaç direnci oranlar› %4,8
ile %17,2 aras›nda de¤iflmektedir. (11,12,13,14,15,16) Bu
rakamlar özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz için oldukça
yüksek seviyeleri göstermektedir. Ancak çal›flmalarda bildirilen rakamlar›n önemli bir k›sm›n›n laboratuar raporlar›ndan kaynakland›¤›ndan, klinik ile bu oranlar›n do¤rulanmas› ihtiyac› bulunmaktad›r. ‹n vitro ve in vivo sonuçlar ço¤u
zaman birbirinden farkl› olabilmektedir.
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