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Tüberküloz bütün yafl gruplar›nda görülen ve tüm sistemleri tutan bir hastal›kt›r. Tüberküloz prevelans›n›n yüksek
oldu¤u toplumlarda kifli genellikle çocuk yafllarda tüberküloz basili ile kafl›lafl›r. Ancak hastal›¤›n ilginç patogenezi
hastal›¤›n eriflkin yafllarda ve büyük oranda akci¤erlerin
hastal›¤› fleklinde ortaya ç›kmas›na neden olur. Bundan
dolay› literatürde “eriflkin tipi tüberküloz”, “reaktivasyon
tüberkülozu”, “post-primer tüberküloz” “kaviter akci¤er
tüberkülozu”, “aktif akci¤er tüberkülozu” gibi isimler ile
bilinir. Bu yaz›da “eriflkin tipi akci¤er tüberkülozu” terimi
kullan›lm›flt›r. Eriflkin tipi akci¤er tüberkülozunun tan› ve
tedavisi, tüberkülozun morbit formu olmas› yan›nda, toplumda hastal›¤›n yay›lmas›na kaynak oluflturmas› nedeniyle de büyük önem tafl›r. Çünkü bir toplumda tüberküloz
kontrolünün baflar›s›, yayma pozitif olgular›n % 85’inin
kür edilmesi ve % 70’ inin tan›nmas› ile ölçülür. Burada
eriflkin tipi akci¤er tüberkülozunun tan› ve tedavi ilkeleri
gözden geçirilecektir (1,2).

TANI
Hastalar›n klinik tablolar› büyük de¤ifliklik gösterir. Bu
durum hastaya ait faktörler yan›nda, hastal›¤›n yayg›nl›¤›
ile iliflkilidir.

Semptomlar:
Öksürük, balgam ç›karma, hemoptizi, gö¤üs, s›rt, yan a¤r›s› ve nefes darl›¤› öne ç›kan solunumsal semptomlard›r.
Atefl, halsizlik, kilo kayb› ve terleme sistemik semptomlar
olabilir. ‹lerlemifl olgularda larinks tüberkülozunun geliflmesine ba¤l› ses k›s›kl›¤› görülebilir. Aç›kças›, semptomlar
tan› koydurucu olmay›p, hastal›ktan flüphelenmeye yarar.
Özellikle 3 haftadan daha uzun süren öksürüklerde akci¤er
tüberkülozu düflünülmelidir (1, 3).
Fizik Muayene :
Fizik muayenede bulgular belirgin de¤ildir. Genel durum,
zay›fl›k veya kafleksi, solunum say›s› daha çok hastal›¤›n
yayg›nl›¤› ve ilerlemesi ile ilgilidir. ‹lerlemifl olgularda ek
sesler duyulabilir. Ral ve öksürük sonras› duyulan raller
yan›nda, büyük kaviteli olgularda amforik sufl, konsolidasyon ile seyreden olgularda bazen bronfliyal solunum ya da
plevral s›v› toplanmas›, atelektazi gibi durumlara iliflkin ek

bulgular saptanabilir. Çomak parmak al›fl›lm›fl bir bulgu
olmay›p çok ilerlemifl hastalarda görülebilir (1).

Bakteriyoloji :
Eriflkin akci¤er tüberkülozu tan›s›nda en geçerli tan› yöntemi balgam yaymas›d›r. H›zl› ve ucuz bir yöntem olmas›
en büyük avantajd›r. ‹ki kez saptanan pozitif yayma sonucu veya uygun klinik ve radyolojik bulgular›n varl›¤› ile beraber bir kez saptanan yayma pozitifli¤i akci¤er tüberkülozunun tan›s› için yeterlidir. Balgam yaymas›n›n tan› için
en iyi yol olmas› nedeniyle, balgam örne¤inin iyi kalitede
olmas› büyük önem kazan›r. Klinik pratikte akci¤er tüberkülozlu hastalar›n büyük bölümünde spontan ç›kan balgam
örnekleri yeterlidir. Hastaya balgam ç›karman›n tan›sal
önemi iyi anlat›lmal›d›r. Bununla birlikte balgam ç›karmayan küçük k›s›m hastada, saline nebulizasyonu ile indüklenmifl balgam, mide suyu al›nmas›, ihmal edilmemesi gereken yöntemlerdir. Tan› için materyal elde etmenin bir di¤er yolu bronkoskopidir. Ancak bronkoskopinin hastaya
verece¤i rahats›zl›k yan›nda sa¤l›k çal›flanlar› için yüksek
bulaflma riski oluflturmas›, fazla tercih edilmemesine neden olur (5).
Kültürde tüberküloz basilinin saptanmas› tan›da alt›n
standartt›r. Kültür, tan›n›n sa¤lanmas› yan›nda ilaç duyarl›l›k testlerinin yap›lmas›na da olanak sa¤lan›r. Ancak s›k
kullan›lan kat› besi yerlerinde (Löwenstein- Jensen veya
Middlebrook 7H10 ve 7H11) üreme 6 hafta zaman gerektirmektedir. Bu süre s›v› besi yerlerinin kullan›ld›¤› yar›
veya tam otomatik sistemler ile ( BACTEC 460, BACTECMGIT 960, BacT/Alert MB vb) 7-21 güne kadar k›salmakla beraber, negatif sonuç için 45 gün gereklidir. Tüberküloz bakteriyolojisinde son y›llarda moleküler yöntemlerde
h›zl› geliflmeler olmaktad›r. Ancak bu yöntemler mycobacteria tip tayini (Nukleik asid amplifikasyon testleri), laboratuar bulafllar› veya epidemiyolojik çal›flmalar için kullan›lan yüksek laboratuar standartlar gerektiren pahal› yöntemlerdir (5, 6).

Radyolojik Yöntemler:
Eriflkin akci¤er tüberkülozlu olgularda konvansiyonel akci¤er
röntgeninde oldukça zengin bulgular görülür. Lezyonlar›n
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lokalizasyonu üst loblar›n posterior ve apikal segmentleri,
alt loblar›n ise süperior segmentleridir. Lezyonlar›n niteli¤i
fibronoduler, asiner, düzensiz gölgeler ve/veya kavite tarz›ndad›r. Kavite ile beraber ayn› akci¤er yada karfl› akci¤er
alanlar›ndaki asiner gölgelerin varl›¤›, ‘bronkojen yay›l›m’
olarak bilinir ve akci¤er tüberkülozunun önemli bir radyolojik bulgusu olabilir. Buraya kadar anlat›lan al›fl›lm›fl görünümlerin d›fl›ndaki radyolojik görünümlerin de olabilece¤ini
bilmek gerekir. Bu nedenle akci¤er tüberkülozu tan›s›nda
bakteriyolojinin tersine radyoloji güvenilmez bir yoldur. Çok
zengin bulgular vermekle beraber, bu bulgular›n akci¤er tüberkülozu d›fl›nda birçok baflka hastal›kta da olabilece¤i
ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Akci¤er tüberkülozlu olgularda
bilgisayarl› akci¤er tomografisi konvansiyonel radyolojiden
daha zengin ve ayr›nt›l› bulgular gösterir. Aktif akci¤er tüberkülozunun tan›s› için, rutin kullan›lan bir yöntem de¤ildir. S›k olmayarak yard›mc› bir tan› yöntemi olarak ele al›nmal›d›r. MRI’ ›n akci¤er tüberkülozu tan›s›nda kullan›m›
yoktur (1, 7).

Tüberkülin cilt testi:
Tüberkülin cilt testi klinik tan›da k›s›tl› bir öneme sahiptir.
Pozitif sonuç kiflinin tüberküloz basili ile infekte oldu¤unu
düflündürür. Daha çok epidemiyolojik çal›flmalarda önemlidir. Tüberkülin cilt testi saflaflt›r›lm›fl protein türevi ile
uygulan›r. Bu nedenle BCG afl›s› da sonucu etkiler. Aktif
akci¤er tüberkülozu oldu¤u halde, ileri yafl, afl›r› kilo kayb›, yayg›n hastal›k durumlar›nda negatif sonuçlar görülebilir. Son y›llarda kullan›lmaya bafllanan serolojik testlerden Quantiferon-TB testi BCG’den etkilenmemektedir. Yine, T-SPOT.TB testi de, BCG’den etkilenmemesi nedeniyle
ilgi çekmektedir. M.Tuberculosis’de RDI geni immüniteden sorumludur. Bu genin ürünü olan ESAT-6 (Early secreted antigenictarget 6) ve CFP 10 (Culture filtrate protein 10)’ a karfl› spesifik T hücre yan›t›n›n ölçülmesi TSPOT.TB testinin esas›n› oluflturur. Her iki testin de, BCG
uygulanm›fl kiflilerde, tüberkülin cilt testine göre spesifitesi yüksektir. T-SPOT.TB’ nin cilt testine göre duyarl›l›¤›
yüksektir. Ancak, tüberkülin cilt testi ve yeni testler eriflkinde akci¤er tüberkülozu tan›s›nda klinik pratikte çok
önemli de¤ildirler (4).
Hematolojik bulgular:
Hematolojik ve biokimyasal incelemelerin akci¤er tüberkülozunun tan›s›na katk›s› çok azd›r. Anemi, yüksek sedimantasyon, hiponatremi, hiperkalsemi, sola kayma olmaks›z›n lökositoz, karaci¤er fonksiyon testlerinde anormallikler görülebilir (8).
Özet olarak aktif akci¤er tüberkülozunda tan› bakteriyolojiye dayan›r. Yayma ve kültür pozitifli¤i bulunamayan olgularda klinik ve radyolojik bulgular, tüberkülin cilt testi,
temas öyküsü tan› için ço¤unlukla yeterlidir. Eriflkin tipi
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akci¤er tüberkülozunda histopatolojik tan› mümkündür fakat nadiren ihtiyaç duyulur.

TEDAV‹
Akci¤er tüberkülozu ile ilgili bilinmesi gereken ilk kural
‘kür sa¤layamayaca¤›n›z akci¤er tüberkülozunu teflhis etmemek daha iyidir’ gerçe¤idir. Di¤er bulafl›c› hastal›klar›n
ço¤undan farkl› olarak tüberkülozun kontrolünün esas› basilleri yayan hastan›n kür edilmesidir. Üstelik yetersiz ve
yanl›fl tedavi giriflimleri hastal›¤›n kronikleflmesine neden
olmakla kalmay›p, dirençli hastal›k formlar›n›n ortaya ç›kmas›na da neden olmaktad›r. 1947’de Streptomisin (S)
bulunmas›ndan sonra yaflanan klinik deneyim bu durumun
ilk örne¤idir. Yayma pozitif akci¤er tüberkülozu olgusu
streptomisin ile tedaviye bafllan›ld›ktan sonra önce yayma
negatif hale gelir, klinik ve radyolojik düzelme görülür.
Hastan›n yak›nmalar› azal›r, kaviteleri küçülür. Ancak bu
iyileflme S kullan›lmaya devam edildi¤i halde yerini kötüleflen klinik tablo ve büyüyen kavitelere b›rak›r. Hasta yeniden yayma pozitif olmufltur. Üstelik hastan›n ç›kard›¤›
basiller streptomisine dirençli basiller halini alm›fllard›r.
Bu tarihi ders “düflüfl-yükselifl” olay› olarak aç›klanmaktad›r. Bir tüberküloz basil toplulu¤unda ilaç kullan›m›ndan ba¤›ms›z olarak her ilaca karfl› dirençli mutant basiller bulunmaktad›r. Bu mutasyonlar kuflaktan kufla¤a aktar›l›r. Tablo 1’de ortalama mutant s›kl›klar› verilmifltir. Akci¤er tüberkülozunda monoterapi uygulamas›, rezistan
mutant basillerin varl›¤› nedeniyle düflüfl yükselifl olay›n›n
geliflmesine ve tedavi baflar›s›zl›¤› yan›nda direnç oluflmas›na neden olacakt›r. fiekil 1’de düflüfl ve yükselifl olay›
özetlenmifltir. Bu bilgiler bize tüberküloz tedavisinde
önemli ilkelerden birisinin, tüberkülozda tedavinin kombine olmas› zorunlulu¤unu göstermektedir (3, 9,10).
Tablo 1. Tüberküloz ilaçlar› için rezistan mutant basil s›kl›klar› (1,3)
‹laç
Rezistan Mutant Basil
10-6
‹zoniazid
Rifampisin
10-8
Etambutol
10-6
Streptomisin
10-5
Mitchison özel basil topluluklar› hipotezi ile tüberküloz tedavisindeki bir baflka önemli ilkeyi aç›klam›flt›r. fiekil 2’ de
görüldü¤ü gibi tüberküloz basil toplulu¤u de¤iflik kompart›manlarda düflünülebilir. Bu hipoteze göre basillerin bulunduklar› ortamlar, ço¤alma özellikleri ve ilaçlardan etkilenme düzeyleri farkl›l›k göstermektedir. Tüberküloz ilaçlar›n›n özellikleri tablo 2’de topluca gösterilmifltir (1,10).
Sonuç olarak ideal bir tüberküloz tedavi rejimi için, ‹zoniazid (H), Rifampisin (H) ve Pirazinamid (Z) vazgeçilmez
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Tablo 2. Tüberküloz ilaçlar›n›n özellikleri (9)
Direnç geliflimini önleyici etki:

Kombine edildikleri ilaçlara karfl› direnç gelifliminin önlenmesi

Erken bakterisidal aktivite:

Basil say›s›n›n h›zla azalt›lmas›

Sterilizan aktivite:

B ve C grubu basillerin yok edilmesi

Tablo 3: Tüberküloz ilaçlar›n›n yan etkileri ve yaklafl›m (2)
Yan etki
‹fltahs›zl›k, bulant›, kar›n a¤r›s›
Eklem a¤r›lar›
Ayaklarda yanma
K›rm›z› renkli idrar
Ciltte döküntü
‹flitme kayb›
Vertigo- nistagmus
Sar›l›k, kusma
Konfüzyon (sar›l›k ile birlikteyse
ilaca ba¤l› akut karaci¤er yetmezli¤i)

‹laç
Pirazinamid, Rifampisin
Pirazinamid
‹zoniazid
Rifampisin
Streptomisin
Streotomisin
Streptomisin
H,R,Z
Antitüberküloz ilaçlar›n
birço¤u

Görme bozuklu¤u
fiok, purpura, ABY

Etambutol
Rifampisin

ilaçlard›r. Tüberküloz tedavisinin amac› balgam kültürlerini en k›sa sürede negatiflefltirmek, ilaç direnci geliflimini
önlemek, nüks olmaks›z›n tam kür sa¤lamak ve toplumda
enfeksiyonun yay›lmas›n› önlemektir. Bunun için tedavi,
bafllang›ç faz› ve idame faz› olmak üzere iki fazda ele al›n›r. Bafllang›ç faz›nda (erken bakterisidal aktivite) amaç
basilleri h›zla öldürmek, bulaflt›r›c›l›¤› ve ilaç direnci geliflimini önlemektir. Bu fazda yetersiz kal›nd›¤›nda tedavi
baflar›s›zl›¤› ve ilaç direnci geliflimi ortaya ç›kar. H direncinin % 4 den fazla oldu¤u toplumlarda bafllang›ç faz›n›n
dört ilaçtan oluflmas› gere¤i vard›r. Bu nedenle bafllang›ç
faz›nda Etambutol (E) veya S 4. ilaç olarak bulunmal›d›r.
‹dame fazda (sterilizan aktivite) amaç yar› dormant basilleri yok ederek sterilizasyonu sa¤lamakt›r. Bu fazda yetersiz kal›nd›¤›nda nüks söz konusudur. Bu ilkeler ›fl›¤›nda tüberküloz tedavisinde kombine preparat (HRZ) uygulamalar› gündeme gelmifltir. Böylece uygun kombinasyon sa¤lanarak monoterapinin önüne geçilmifltir (1, 2, 11). Ancak
monoterapi olmad›¤› halde tedavilerini kesintiye u¤ratanlarda ve nüks olgularda da ilaç direnci geliflti¤i görülmüfltür. Bu durumun teorik temelleri Mithcison taraf›ndan
aç›klanm›flt›r. Teorik temelleri ne olursa olsun, tüberküloz
tedavisindeki temel ilkenin 40 y›ld›r varolan tüberkülozda

Yaklafl›m
‹laçlar› gece ver
Aspirin
VitB6 (100 mg/gün)
Hastay› bilgilendir
‹lac› kes, E ver
‹lac› kes, E ver
‹lac› kes, E ver
Tüm ilaçlar› kes
‹laçlar› kes,
KC fonksiyon testleri ve protrombin
zaman› bak
‹lac› kes
‹lac› kes

ilaç alman›n tamamen denetim alt›nda olmas› gerçe¤i oldu¤u aç›kt›r (12).
Eriflkin tipi akci¤er tüberkülozunun tedevisinde ülkemizde
Dünya Sa¤l›k Örgütünün önerdi¤i flema uygulanmaktad›r.
Eriflkin tipi akci¤er tüberkülozlu yeni olgularda (Önceden
tedavi öyküsü olmayan hastalar) tedavinin inisiyal faz› 2
ay süreyle HRZE kombinasyonundan oluflur. ‹dame fazda
4 ay HR ile devam edilir. Hastalar›n takibinde de tan›da
oldu¤u gibi bakteriyoloji esast›r. ‹nisiyal faz sonunda yaymas› negatifleflmeyen hastalarda inisiyal faz 1 ay uzat›l›r.
3. ayda negatifleflme sa¤lan›rsa idame faza geçilir. 3 ay
negatifleflmenin sa¤lanmad›¤› hastalarda ilaç duyarl›l›k
testlerinin yap›lmas› gereklidir (2, 11).
Daha önce tedavi öyküsü olan (rölaps, tedavi yetmezli¤i,
tedaviye ara verip dönen olgular) hastalarda HREZS oluflan befl ilaç ile tedaviye bafllan›l›r. ‹kinci ay sonunda streptomisin kesilerek, kalan dört ilaç ile bir ay daha devam
edilir ve üçüncü ay›n sonunda Z de kesilerek kalan üç ilaç
ile befl ay süre ile toplam tedavi süresi 8 ay olacak flekilde
tedavi tamamlan›r.
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fiekil 2. Özel basil topluluklar› hipotezi (9)

fiekil 1 . Düflüfl-yükselifl olay› (3)
109

Basil Say›s›

Yayma(+) 108
Kültür(+)
107
Duyarl› Basiller

Dirençli Basiller

106
105

Yayma(-) 104
Kültür(+)
103
Yayma(-)
Kültür(-)

102
101
100
0

3

Tedavi Bafllang›c› (H)

6

9

12

15

18

Hafta

Tedavi Takibi:
Bu hastalarda da tüm tedavi boyunca ilaçlar›n gözetim alt›nda içirilmesi çok önemlidir. Tedaviye cevap, tan› an›nda
yap›ld›¤› gibi 3.ncü ay›n sonunda ve 8.nci ay›n sonunda yap›lmal›d›r. Üçüncü ay›n sonunda balgam yaymas› pozitif
olan hastalarda dört ilaçl› tedavi bir ay daha uzat›lmal›d›r.

‹laç Yan etkileri:
K›sa süreli kemoterapide kullan›lan ilaçlar yan etkiler aç›s›ndan oldukça güvenlidir. H, hepatit, periferik nöropati,
cilt döküntüleri, nörolojik bozukluklar, R bulant›, kusma,
kar›n a¤r›s›, diyare, bafl a¤r›s›, cilt döküntüleri, hepatit,
flu-like sendromu, böbrek yetmezli¤i, trombositopeni, hemolitik anemi, Z hepatit, cilt döküntüleri, ürik asit yükselmesi, artralji, gut, E optik nörit, S iflitme kayb›, vertigonistagmus, nefrotoksisite, bafl dönmesi ve a¤›z çevresinde
uyuflukluk fleklinde yan etkilere neden olabilir. ‹laç yan etkileri ve yaklafl›mlar tablo 3’ de özetlenmifltir (2, 11, 13).

Hastalar›n toksik hepatit aç›s›ndan takibindeki temel yaklafl›m, sa¤l›k personeli taraf›ndan vizitlerde toksik hepatit
semptomlar› aç›s›ndan dikkatle sorgulanmalar›d›r. Rutin
bir laboratuar monitorizasyonuna gerek yoktur. Toksik hepatit geliflen olgularda, klinik tablo ve karaci¤er enzimleri
normal olana kadar tedavi kesilmelidir. Tedaviye yeniden
bafllarken tekrar ayn› rejim uygulanabilir. Di¤er bir yaklafl›m ise ilaçlar›n dozlar›n›n giderek artt›r›lmas› ile 10-15
gün içinde rejimin oluflturulmas›d›r. Ancak temel nokta H
ve R den vazgeçilmeksizin tedavinin devam›n›n sa¤lanmas›d›r (2, 11, 14, 15).
Sonuç olarak tüberküloz tan› ve tedavisinde temel ilkeler;
bakteriyolojik tan› ve takip zorunlulu¤u, önerilen k›sa süreli tedavi flemas›n›n uygulanmas› ve ilaç al›m›n›n mutlaka
gözetim alt›na al›nmas› olarak özetlenebilir.

KAYNAKLAR
Ancak unutmamak gerekir ki tüberküloz tedavisinde ilaçlar kombinasyon fleklinde kullan›l›r. Ço¤u zaman optik nörit, iflitme kayb›, ürik asit yükselmesi gbi spesifik yan etkiler d›fl›nda sorumlu ilac›n saptanmas› mümkün de¤ildir.
Özellikle klinik pratikte en önemli sorun olan hepatotoksisiteden H, R ve Z sorumlu olabilir. Üstelik birlikte kullan›ld›klar›nda bu sorun büyür. Toksik hepatitin kontrolünde
önemli olan ilk nokta, tüberküloz tedavisinde karaci¤er
fonksiyon testlerindeki yükselme ile toksik hepatiti ay›rd
etmektir. Olgular›n %15-20 sinde hiçbir klinik bulgu olmaks›z›n karaci¤er enzimlerinde yükselmeler olabilir. Oysa toksik hepatit %1-2 dolay›nda ortaya ç›kar. E¤er ilaçlar verilmeye devam ederse ciddi klinik bulgular yan›nda,
geri dönülmez karaci¤er hasar› oluflabilir. Genel olarak
kabul gördü¤ü flekli ile hepatotoksisite, semptomatik bir
hastada (ifltahs›zl›k, bulant›, kusma, karaci¤er bölgesinde
a¤r› ve sar›l›k) herhangi bir düzeyde karaci¤er enzim yüksekli¤i veya karaci¤er enzimlerinin normalin 5 kat›n› aflmas› veya bilirübinin 1.5 mg/dl üzerine ç›kmas› olarak
tan›mlan›r.
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