
Tüberküloz dünya çap›nda milyonlarca kifliyi etkileyen,
gerçek bir halk sa¤l›¤› problemidir. Dünyada her y›l 3 mil-
yon kifli tüberküloza ba¤l› nedenlerden dolay› ölmektedir
.Baz› az geliflmifl ülkelerde nüfusun %15 inin enfekte oldu-
¤u hesaplanmaktad›r ve mortalite 100.000 de 104 gibi
yüksek bir oranda olabilmektedir (1). Olgular›n ço¤u ilk üç
dekatta ve yafll› nüfusta görülür. Tüberküloz olgular›n›n
%80 i akci¤er tüberkülozu olmas›na karfl›l›k hastalar›n sa-
dece küçük bir bölümünde osteoartiküler tutulum vard›r.
Kemoterapi oldukça etkili bir tedavi yöntemidir ancak so-
nucu belirliyen en önemli etkenlerden biri baflvuru an›nda
hastal›¤›n evresidir. 

PATOF‹ZYOLOJ‹/DO⁄AL SEY‹R
Kemik tüberkülozu esas olarak Mycobacterium tuberculo-
sis’in hastal›kl› bireylerden inhalasyon yoluyla yada baz›
kemik tüberkülozu formlar›nda sorumlu oldu¤u belirtilen
M. Bovis’in sindirim sistemi yolu ile al›nmas›yla oluflur. Bu
vakalarda bulafl enfekte sütlerin içilmesiyle olmaktad›r.
‹nhale edilen tüberküloz basili dokuda oluflturdu¤u reaksi-
yondan sonra lenfojen, hematojen veya do¤rudan uzan›m
yoluyla di¤er doku ve organlara yay›l›r. Hastal›k vücuttaki
herhangi bir organ sistemini tutabilir. Mikroorganizma
kas-iskelet sistemine hematojen yay›l›m yolu ile gelir. Has-
talar›n %1-%8’inde kemik tutulumu vard›r (2). Kemik tü-
berkülozu tespit edilen hastalar›n yaklafl›k olarak
%50’sinde akci¤er lezyonu bulunur (3). Kas-iskelet siste-
minde en s›k vertebral tutulum görülür, bunu kalça ve diz
eklemleri takip eder. Alt ekstremite eklemlerinde üst eks-
tremiteye göre daha s›k görülür (4). Patolojik olarak doku-
nun tipik cevab› etraf›ndaki dokulardan keskin bir flekilde
ayr›lan tüberkül formasyonudur. Organizma bir bölgede
toplanmaya bafllad›¤›nda mononükleer hücreler taraf›ndan
hücre içine al›n›r. Mononükleer hücreler daha sonra birle-
flerek epitoloid hücreler olufltururlar ve lenfositler bir grup
epiteloid hücre etraf›nda bir halka oluflturunca da bir tü-
berkül oluflur. Tüberkülün merkezinde Langerhans dev
hücreleri ve mononükleer hücre hakimiyeti izlenir ve tü-
berküllerin santral kazeifikasyon nekrozu karekteristiktir.
Enflamasyonun yo¤unlaflmas› ile eksudasyon, likeifikasyon
ve so¤uk apse formasyonu görülür. So¤uk apse serum,

lökositler, kazeifikasyon, kemik debrisi ve basilden oluflur.
Lezyonlar›n iyileflmesi hiyalin fibröz nodüllerin ortaya ç›k-
mas› ile olur. Vurgulamak gerekir ki granülamatöz hasta-
l›k, inatç› antijenik uyarana karfl› özgül olmayan bir cevap-
t›r ve genifl bir hastal›k grubunda görülebilir. Organizma-
n›n karakteri ve ilaçlara karfl› hassasiyeti, immün sistemin
durumu, tedaviye baflland›¤›nda hastal›¤›n evresi ve teda-
vinin kendisi sonucu belirler. Sonunda hastal›k minimal
veya hiçbir morbidite görülmeden iyileflebilir veya rezidüel
bir deformite ile iyileflebilir, kazeöz dokunun kalsifikasyo-
nu ile etraf›na bir bariyer çekilebilir, düflük gradli bir kro-
nik granüler lezyona dönüflebilir veya hastal›¤›n lokal veya
milier yay›l›m› sonucu ölüm görülebilir. 

LABORATUAR BULGULAR
Hastalarda normokromik veya normositik anemi, pansito-
peni veya trombostitopeni olabilir. S›kl›kla lökosit say›m›
normal, sedimentasyon h›z› yüksek veya normal olabilir.
Deri testleri yard›mc› olabilir ancak tan› koydurucu de¤il-
dir. Purifiye protein deriveleri (PPD) testi pozitifli¤i aktif
veya önceden geçirilmifl bir tüberküloz enfeksiyonunu ifla-
ret eder. Ancak test immün yetmezli¤i olan hastalarda ya-
lanc› negatif; afl›lama yap›lm›fl kiflilerde yalanc› pozitif so-
nuç verebilir. E¤er primer odak biliniyorsa idrar kültürü,
gastrik lavaj, balgam yaymas› ve kültürleri tan›da önemli
yer tutarlar. Eriflkin hastada negatif akci¤er röntgeni kas
iskelet tüberkülozu ihtimalini reddettirmez . Kesin tan› do-
ku veya s›v›larda asit-fast basilin gösterilmesi ile olur; bu-
nun için eklem s›v›s›n›n aspirasyonu, artrit durumlar›nda
sinovyal dokulardan biopsi, tüberküloz osteomyelit de aç›k
veya kapal› kemik biopsisi gerekebilir. Disk hastal›¤› bulu-
nan hastalardan al›nan kemik kültürlerinin %60-80 ininde
kültür sonucu pozitiftir (5). 

TÜBERKÜLOZ SPOND‹L‹T
Tüberküloz spondilit antik dönemlerden beri bilinen bir
hastal›kt›r. Bilinen en eski bulgular MÖ 3000 y›l›na ait bir
mumyaya aittir, Hipokrat da MÖ 450’de bu hastal›ktan
bahsetmifltir.Hastal›k 1779 y›l›ndan Percival Pott taraf›n-
dan tan›mlanm›flt›r. Hastal›k erkeklerde kad›nlara göre bi-
raz daha s›k görülür. Kemik tutulumu olan hastalar›n
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yaklafl›k %50’sinde yerleflim yeri vertebralard›r. En s›k tu-
tulan omurga 9. torakal omurgad›r (5). Olgular›n %56’s›
torakal, %28’i lomber, %22’si torakolomber, %1’i servi-
kal bölgededir (6). Hastal›k soliter olabilece¤i gibi tipik
olarak birden fazla vertebray› da tutabilir hatta befl veya
daha fazla vertebray› tutmas› pek nadir de¤ildir. Litera-
türde intervertebral disk aral›¤› en s›k tutulan omurga un-
suru olarak belirtilse de, son zamanlardaki çal›flmalar he-
matojen yay›l›m gösteren omurga enfeksiyonlar›nda ilk tu-
tulan bölgenin vertebra metafizer bölgesi ve son plaklar ol-
du¤unu göstermifltir (7). Genellikle aktif spinal lezyonlar›n
spesifik bir yerleflim flekli vard›r ve iki vertebra ile bunla-
r›n aras›nda kalan disk etkilenir. Baz› yazarlar bu yerleflim
özelli¤ini bu bölgenin zengin arteryel ve venöz kan ak›m›
özelliklerine ve tüberküloz basilinin yüksek oksijen bas›nc›
gereksinimine ba¤lamaktad›r. Hastal›¤›n hematojen yay›l›-
m›n›n arteryel yolla m› yoksa Batson’ un paravertebral ve-
nöz pleksusu yoluyla m› oldu¤u konusunda farkl› görüfller
vard›r. Hodgson omurgan›n tüberküloz tutulumunda renal
venlerin temel rol oynad›¤›n› belirtmifltir (8). Tüberküloz
spondilitte en s›k görülen primer odak üriner sistem tüber-
külozudur. Vertebran›n anteriordaki korpus k›sm› posteri-
or elementlere göre daha s›k tutulum gösterir. Vertebra
korpusunda da anterior yerleflim dikkat çekicidir. Erken
dönem hastalarda yap›lan bir çal›flmada olgular›n %82’si
vertebra korpusunun anterior k›sm›ndan bafllarken %18’i
posterior bölümden bafllam›flt›r (9). Anterior korpus ver-
tebra tutulumlu hastalar›n %80’inde peridiskal bulgular
mevcuttur ve hastal›k anterior longitudinal ligaman›n al-
t›ndan yay›larak komflu vertebraya ulafl›r. Daha nadir

olarak hastal›k korpus vertebran›n santraline yerleflir. Bu
lezyonlara tan› koymak daha zordur ve tümörle kar›flabilir
veya spinal deformite geliflmesine neden olabilir. Hastalar-
da nörolojik bulgular geliflebilir, apse, granülasyon dokusu
veya kemik fragmanlar›n›n bas›s›; araknoidit; endarterit
sonucu iskemi veya intramedüller granülomlar nedeniyle
paralizi görülebilir. Vertebralarda anterior kamalaflma ile
birlikte segmental çökme ve gibbus formasyonlar› (Pott
hastal›¤›)görülebilir (10). Nadir olarak omurgada etkile-
nen tek bölge posterior vertebral elemanlar olabilir. Cilde
ulaflan sinüs uzan›mlar› ile birlikte perispinal apse görüle-
bilir bunlar bazen doku planlar› aras›ndan intraperitoneal

Resim 1. Vertebra gövdesinin anterior kenar›n›n erozyonu
ve yumuflak doku apsesi görülüyor. 

Resim 2. Vertebra gövdesinin anterior kenar›n›n erozyonu
ve yumuflak doku apsesi görülüyor. 
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yap›lara kadar ulaflabilir, popliteal fossaya kadar uzana-
bildikleri bildirilmifltir.

Radyolojik olarak lezyon ço¤unlukla vertebra korpusunun
anterior bölümünde subkondral kemik pla¤›na komflu böl-
gede bir enfeksiyon oda¤› olarak bafllar ve buna ba¤l› ola-
rak subkondral bir destrüksiyon görülür. Hastal›¤›n XR
filmlerde tan›mlanabilmesi için 2-5 ay gibi bir süre geçme-
si gerekmektedir. Bu süre içinde lezyon anterior veya pos-
terior longitudinal ligaman›n alt›ndan ilerliyerek veya sub-
kondral kemi¤i destrükte ederek diskovertebral bir lezyo-
na dönüflebilir. Bu durumda röntgen filmlerinde vertebra-
lar aras› disk mesafesi kaybolur ancak unutmamak gerekir
ki pyojenik enfeksiyonlarda da disk tutulumu vard›r ve bu
olay tüberküloza göre daha h›zl› gerçekleflir. Enfeksiyon
bir kez diske ulaflt›¤›nda nukleusun gevflek yap›s› nedeniy-
le komflu vertebraya yay›l›m kolay olmaktad›r. Korpus ver-
tebra ve komflu disk tutulumu pyojenik spondilit vakalar›n-
da da görülür ancak tüberkülozdaki yay›l›m daha yavafl
seyreder. Subligamantöz yay›l›m genellikle anterolateral-
de görülür ve bu paraspinal bir uzan›ma yol açar. Bir iç or-
gana veya vücut yüzeyine perfore olmadan önce uzun bir
yol katedebilir. Bu yol, spinal tutulumun seviyesi, komflu
yumuflak dokular›n anatomisi ve yer çekimi taraf›ndan be-
lirlenir. Lomber bölgede psoas fasias› alt›nda biriken ilti-
hap psoas apsesine neden olarak kas›k veya uyluk bölgesi-
ne kadar uzanabilir. Paravertebral apse taraf›ndan penet-
re edilebilen organlar ise özafagus, bronfllar, akci¤er, me-
diasten, böbrek, barsaklar, idrar yollar›, vajina ve aort
olabilir. Tüberkülozda diafram alt›ndaki apse formasyonu
röntgen filmlerinde yumuflak doku kitlesi olarak görülebi-
lir, psoas gölgesinde asimetriye yol açar ve fuziform karek-
terdedir. S›k olarak kalsifiye oldu¤u için tan›mlanmas› ko-
lay olur. Bununla birlikte tüberküloz spondilit olgular›n›n
ancak %5’inde psoas apsesi görüldü¤ü ve tüberküloz d›fl›
nedenlerle de apse formasyonu görülebilece¤i ak›lda bu-
lundurulmal›d›r (4).Tüberküloz spondilit s›ras›nda bir

vertebran›n çökmesi vertebrada ciddi deformitelere yol
açabilir. Tipik olarak posteriora aç›lanma sonucunda tu-
berkulotik kifoz veya gibbus deformitesi görülebilir. Aç›-
lanma torakal bölgede servikal ve lomber bölgeye göre da-
ha akuttur ve ileri bir deformite görülmesine ra¤men spi-
nal kanalda ciddi bir darl›k olmayabilir. Tüberküloz spon-
dilitin ay›r›c› tan›s›nda ilk olarak akla gelmesi gereken
hastal›k piyojenik vertebra osteomyelitleridir. Klinik ola-
rak yavafl ve sinsi ilerlemesi, tüberküloz için tipik akci¤er
tutulumu, aylar süren s›rt a¤r›s› sonras› geç geliflen bir pa-
rapleji ve normal sedimentasyon oranlar› klinik olarak tü-
berkülozu destekler. Radyolojik olarak vertebrada bir veya
daha fazla segmentin etkilenmifl olmas› disk tahribat›n›n
geç geliflmesi büyük ve kalsifiye paraspinal kitle ve sklero-
zun görülmemesi tüberkülozu destekler. Tüberküloz spon-
dilit hemanjiom, dev hücreli tümör, anevrizmal kemik tü-
mörü, histiositosiz X gibi benign; Ewing sarkomu, oste-
osarkom, multipl myelom ve metastazlar gibi malign neop-
lazik hastal›klarla da kar›flt›r›labilir. Tan›da sarkoidozu da
ak›lda bulundurmak gerekir. Manyetik rezonans görüntü-
leme erken dönem vertebra enfeksiyonlar› için tan›ya yön-
lendiren en önemli inceleme yöntemidir. Duyarl›l›¤› ve öz-
güllü¤ü en yüksek yöntemdir(duyarl›l›k %96,do¤ruluk ora-
n› %94 (7). fiüpheli durumlarda ve farkl› yerlerdeki odak-
lar› tespit edilmesinde nükleer t›bb›n da önemli bir yeri
vard›r. Spinal tüberküloz saptanmas›nda Tc-99m MDP ke-
mik sintigrafisinin duyarl›l›¤› %75 olarak hesaplanmakta-
d›r (7). Ga-67 sintigrafisi de aktif enflamatuar lezyonlar›n
tespiti için kullan›fll› bir yöntemdir. 

TÜBERKÜLOZ ARTR‹T
Hastal›k tipik olarak diz ve kalça gibi büyük ve yük tafl›yan
eklemleri tutar ancak dirsek, elbile¤i, sakroiliak eklem,
omuz,el ve ayaktaki eklemlerde de hastal›k görülebilir. Ku-
ral olarak tek eklem tutulumu vard›r ve eklem lezyonlar›-
n›n ço¤u sinovyal dokunun primer hastal›¤› ile ortaya ç›-
kar, ancak metafizyel oda¤›n yay›l›m› ile de geliflebilir.
Hasta bir aksama ile baflvurabilir ve eklemde s›cakl›k, flifl-
lik ve hareket aç›kl›¤›nda azalma vard›r. Geç gelen olgular-
da drene olmufl bir sinüs görülebilir. Bir ekleme yerleflen
tüberküloz uygun olarak tedavi edilse bile o eklemin hare-
ketinde azalmaya neden olur. Hekimin tan› koymas› s›kl›k-
la gecikir tan› için mikobakteri enfeksiyonun düflünülmesi,
sinovyal s›v› ve dokunun mikrobiyolojik ve histolojik tetkik-
lerinin yap›lmas› gerekir. Aspirasyon s›v›s›nda yüksek say›-
da lökosit, düflük glikoz seviyesi ve zay›f musin p›ht› for-
masyonu görülür. Sinovyal biopsi %90 olguda tan› koydu-
rucudur (11). Sinovya kal›nlaflm›flt›r ve üzeri kal›n fibrin
a¤lar› ile örtülüdür, mikroskobik olarak damardan zengin
tüberküloz granulasyon dokusu görülür. Granülasyon doku-
sunun eklem aral›¤›na yay›lmas› ile k›k›rdak dokusunda
k›smi erezyonlar oluflur, k›k›rdak kemikten ayr›labilir; ek-
lem harabiyeti sonucu subluksasyon,dislokasyon niha-
i olarak da eklemin ankilozu görülebilir. Eklem etraf›nda

Resim 3. Sol el üçüncü parmak proksimal falanksta Spino
Ventoza.
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ise kemik erezyonu dikkat çekicidir. Tüberküloz artrit te
üçlü radyolojik bulgu klasiktir: Juxta-artiküler osteoporoz,
periferik kemik erezyonlar› ve eklem aral›¤›n›n ilerleyici
daralmas›. Bafllang›çta di¤er enfeksiyon hastal›klar›nda ve
romatoid artritte oldu¤u gibi yumuflak doku fliflli¤i ve oste-
oporoz en dikkat çeken bulgulard›r. Kemik proliferasyonu
minimaldir ve pyojenik enfeksiyonlarda oldu¤u gibi bir pe-
riost reaksiyonu tüberkülozda pek nadir görülür. Ay›r›c› ta-
n›da monoartiküler lezyon aksi ispat edilinceye kadar en-
feksiyon (tüberküloz, pyojenik, fungal) olarak kabul edil-
melidir; romatoid artrit, pigmente villonodüler sinovit, he-
mofili gibi hastal›klar›nda ak›lda bulundurulmas› gerekir.

TÜBERKÜLOZ OSTEOMYEL‹T
Tüberküloz osteomyelit kas-iskelet tüberkülozlar›n›n %5
ini oluflturur, pratik olarak bütün kemiklerde hastal›k gö-
rülebilir (12). Klinik bulgular hastal›¤›n izole kas-iskelet
sistemi tutulumu veya milier hastal›k olmas›na göre de¤i-
flir. Sistemik olarak atefl,öksürük,plöritik a¤r›, gece terle-
mesi,kilo kayb›, anoreksi ve yorgunluk görülür.Bulgular
akut veya kronik olabilir. Apse formasyonu oluflabilir, si-
nüsler s›k görülür. Tüberküloz osteomyelit kemikte lokali-
ze kalabilir veya komflu ekleme yay›l›m gösterebilir. Uzun
kemiklerde hastal›k genellikle epifizometafizer yerleflir ve
buradan ekleme yay›l›r. Çocukta görülen bir metafizyel
odak epifiz pla¤›n› tahrip edebilir (13). Röntgen filmlerin-
de en s›k osteolitik bir odak ve bunun etraf›nda de¤iflik öl-
çülerde kemik yo¤unlaflmas› görülür; periostit bulunabilir.
Tüberküloz osteomyelitteki bulgular di¤er enfeksiyon has-
tal›klar› (Brodie apsesi, kronik osteomyelit), granülamatöz
lezyonlar ve agressif seyreden neoplazik olaylarla kar›flt›-
r›labilir. Çocuklarda intraossöz tromboz kemikte sekestr
nedeni olabilir ve bu durum da radyolojik olarak kronik
bakteriyel osteomyelit ile kar›flt›r›labilir. Enflamatuar zon
genifltir ve biopsi almak gerekirse en iyi diagnostik mater-
yal granülamatöz oda¤›n içinden veya kiste komflu sinov-
yadan elde edilir(14).

TÜBERKÜLOZ DAKT‹L‹T
El ve ayaklar›n k›sa tübüler kemiklerinin tutulumuna tü-
berküloz daktilit denir. Bu form özellikle çocuklarda s›k
görülür. Befl yafl›ndan sonra azalmaya bafllar ve 10 yafl›n-
dan sonra nadir görülür. Özellikle çocukluk döneminde
multipl odaklar bulunmas› karekteristiktir. Yumuflak doku
fliflli¤i bafllang›ç bulgusudur ve oldukça fazla olabilir, a¤r›
pek yoktur. Falanks, metakarp ve metatarslarda orta veya
ileri derecede periost reaksiyonu görülür. Kemi¤in kistik
görünümle birlikte ekspansiyonu ‘Spina Ventosa’ olarak
adland›r›l›r. Spina bilindi¤i gibi diken, k›lç›k anlam›na ge-
lir ventosa ise hava ile dolu,fliflmifl anlam›na gelir ki kemik
ili¤inin tüberküloz granülasyon dokusu ile infiltrasyonu so-
nucu özellikle diafizyel bölümdeki kemiksel büyüme için bu
ad verilmifltir.

TÜBERKÜLOZ BURS‹T VE S‹NOV‹T
Bursa ve tendon k›l›flar›n›n sinovyal zar› da tüberkülozda
enfekte olabilir. Tipik olarak elin radial ve ulnar bursala-
r›, parmaklar›n fleksor tendonlar›, iskiyal tuborisite bursa-
s›, subakromial, subgluteal bursalar en s›k enfekte olan
yerlerdir. Yumuflak doku fliflli¤i ve osteoporoz görülebilir.
Trokanter majörde kemik destrüksiyonu ve enfeksiyonun
yay›lmas› ile sekonder artrit görülebilir.

TEDAV‹
Tedavide öncelik tan›n›n konmas›d›r. Biopsi ile en iyi sonuç
al›n›r ancak koflullar gere¤i her hastaya biopsi yap›lama-
yabilir. Kültür için 8 haftaya kadar uzayan bir zaman ge-
rekir ve olgular›n % 30-60’›nda pozitiftir, smear ile mik-
roorganizmay› tan›mlama ihtimali ise %10-30’dur. Uygun
ilaç kombinasyonu ve hastan›n uyumu ile kemoterapi %90
olguda hastal›¤› d›fllar. Tüberküloz spondilitte hafif ve or-
ta olgularda; belirgin abse formasyonu ve omurga deformi-
tesi, kollaps, nöral ve vertebral instabilite yoksa konserva-
tif tedavi uygulanabilir. Medikal tedaviye ek olarak gövde
alç›s› veya ortezlerle ambulatuar tedavi uygulanabilir. Ne
var ki hastalar ço¤u zaman ciddi vertebral tutulum ve nö-
ral defisitle ortopediste müracaat etmekte ve konservatif
tedavi flans› kaç›r›lmaktad›r. Hafif ve orta vakalarda ver-
tebral destrüksiyon yoksa invazif radyolojik yöntemlerle
apsenin drenaj› ve ambulatuar kemoterapiyle konservatif
bir tedavi uygulanabilir. Cerrahi tedavinin amac› tüberkü-
loz spondilitli hastalarda enfeksiyonun d›fllanmas› yan›s›ra
vertebral stabilitenin sa¤lanmas› ve nörolojik bozuklukla-
r›n giderilmesidir. Hastalarda belirgin vertebral destrüksi-
yon sonucu geliflen patolojik k›r›k ve ç›k›klarla vertebral
instabilite; kemik fragmanlar›n veya apsenin bas›s› nede-
niyle de nöral bir instabilite ortaya ç›kar.Bu durumda cer-
rahi zorunludur (15,16). Hong Kong prosedürü denilen
cerrahi yöntemle cerrahi dekompresyon ve artrodez yap›-
larak konservatif yöntemlere göre daha h›zl› bir iyileflme
ve daha az deformite elde edilmifltir (17). Kemoterapiye
direnç ve hastal›¤›n nüksetmesi di¤er radikal cerrahi endi-
kasyonlard›r. Cerrahi metodlar; sadece apsenin drenaj›,
anteriordan, posteriordan ve posterolateralden destrükte
vertebran›n debridman›, anterior veya posterior greftleme
ve kifozun düzeltilmesi; füzyon sahas›n›n korunmas› ve geç
kifozun önlenmesi amac›yla bu metodlarla kombine edilen
enstrümantasyon tekniklerinden oluflur. Patoloji genellikle
anteriorda bulundu¤u için Hong Kong yaklafl›m›n›n tan›n-
mas›n› sa¤lad›¤› anteriordan dekompresyon ve artrodez en
s›k uygulanan yöntemdir.

Vertebra d›fl› kas-iskelet sistemi tüberkülozunda tedavideki
temel amaç enfeksiyonun durdurulmas›, deformiteyi s›n›rla-
mak,mobiliteyi korumak ve rahats›zl›¤› azaltmakt›r.‹stira-
hat önemlidir ve hastan›n ekstremiteye a¤›rl›k vermemesi 
gerekir. Traksiyon, yard›mc› atel ve alç› sistemleri a¤r›l› ve
progressif artritlerde ifle yarayabilir. Bazan hastal›k h›zl›
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seyredebilir veya hasta geç baflvurmufl olabilir bu durumda
eklemde bir füzyon geliflebilir bu nedenle ekstremitenin ifl-
levsel pozisyonda tutulmas›nda fayda vard›r. Multidisipli-
ner bir yaklafl›mla, yo¤un bir kemoterapi alt›nda optimal
bir sonuç al›n›r.Pek çok yazar tüberküloz için operasyon
öncesi etkili bir ilaç tedavisinin gerekli oldu¤unda hemfikir-
dir. Uygun kemoterapi verilmeden gerçeklefltirilen operas-
yonlar sonras›nda hastal›¤›n milier yay›l›m› söz konusu ola-
bilir. Vertebra d›fl› lezyonlarda cerrahi olarak: (1) Biopsi,
sinovyektomi, artiküler erezyonlar›n küretaj› ve greftlenme-
si ile birlikte artrotomi (2) eklem d›fl› lezyonlar›n küretaj ve
greftlenmesi, (3) eklemlerin rezeksiyonu,(4) kemi¤in rezek-
siyonu, (5) yumuflak doku apselerinin drenaj› ve eksizyonu,
(6) artrodez, (7) düzeltici osteotomi, (8) amputasyon opre-
rasyonlar› gerekebilir. Ayr›ca tüberküloz artritlerde 10 y›l
gibi uzun bir hastal›ks›z dönem sonras›nda protez uygula-
malar› yap›labilmektedir (18).
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