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Tüberküloz enfeksiyonu, Dünyada geliflmekte olan ülkelerde hayat› tehdit etmekte, geliflmifl ülkelerde de HIV enfeksiyonu ile birlikte s›kl›¤› giderek artmaktad›r.
2004 WHO kay›tlar›na göre, Dünya’da yeni tüberküloz vakas› 8.9 milyon (140/100 000), yayma pozitif 3.9 milyon
(62/100 000) kifli bulunmaktad›r. 2004 y›l›nda yeni tüberküloz kay›tlar›n›n %80’den fazlas› Afrika, Güney do¤u Asya, Bat› Pasifik bölgelerinde bulunmaktad›r. 2004 y›l›nda
1.7 milyon insan›n (27/100 000) tüberkülozdan öldü¤ü
bildirilmifltir. Tüberküloz mortalitesi Do¤rudan Gözetimli
Tedavi Stratejisi (DOTS) ile 1990-2004 aras› 29/100
000’dan 27/100 000’e düflmüfltür.(1) 2004 WHO kay›tlar›na göre Türkiye’deki insidans 26/100 000’d›r.
Ekstrapulmoner tüberküloz, akci¤er d›fl› organlar›n tüberkülozudur. Teflhisi, bir kültür pozitif örnek, histopatolojik
olarak veya uyumlu klinik bulgular›n bulunmas› ile konur.(2) Ekstrapulmoner tüberküloz formu, HIV negatif kiflilerde tüm tüberküloz formlar›n›n %10-20’si aras›nda bulunmaktad›r. Ciddi immun yetmezli¤i olan veya HIV ile enfekte kiflilerde ekstrapulmoner tüberküloz %60’lara ç›kabilir.
Ekstrapulmoner tüberküloz, s›kl›k s›ras›na göre plevra,
lenf nodlar›, üriner sistemde ve eklemlerde görülmektedir.
Ekstrapulmoner tüberküloz Centers for Disease Control
(CDC) 2005 kay›tlar›na göre ABD’de %18.0 plevral,
%42.0 lenfatik, %11.1 kemik ve eklem, %5.2 genitoüriner, %6.3 meningeal, %.5.5 peritoneal, %11.9 di¤er bölgelerde saptanm›flt›r.(3)
Merkezi sinir sistemi tüberkülozu; tüberküloz menenjit, intrakranial tüberkülomlar, spinal tüberküloz araknoiditistir. Tüberküloz menenjit, merkezi sinir sistemi tüberkülozunun en s›k görülen fleklidir. Tüberkülozun bu tipi en ciddi formlar›ndan biridir, tedavide gecikme sakatl›k ve mortalitede belirgin art›flla sonuçlanaca¤›ndan dolay› erken
teflhis ve tedavi önemlidir.
EP‹DEM‹YOLOJ‹
Bir toplumun geliflmifllik derecesi ile tüberküloz menenjit görülmesi, ters orant›da de¤iflmektedir. Toplumun geliflmifllik

düzeyi artt›kça tüberküloz menenjit görülme oran› düflmektedir. BCG afl›s› ile tüberkülozun a¤›r formlar›ndan biri olan tüberküloz menenjit geliflimi önlenmektedir. BCG
uygulamas›na son verme için gereken kriterlerden birisi
Y›ll›k Enfeksiyon Riski ‘nin (YER) %0.1’den az olmas› gerekmektedir.(4) Tb menenjitis ABD, 1969 ie 1973 y›llar›
aras›nda toplam Ekstrapulmoner tüberküloz hastalar› aras›nda olgular›n›n %4.5’ini oluflturmufl. CDC’ye 1975 ve
1990 aras›nda 3.085 tüberküloz menenjit olgusu bildirilmifltir. Bu rakam bütün ekstrapulmoner tüberkülozlu hastalar›n %4.7’sini oluflturmaktad›r. 1990’da 284 olgu bildirilmifltir, bu ekstrapulmoner tüberküloz morbiditesinin
%6.2’sini oluflturmaktad›r.(5)
82764 tüberküloz vakas›yla Kanada’da yap›lan prospektif
bir kohort çal›flmas›nda, santral sinir sistemi tüberkülozu
(%1) geliflme riski; genç, kad›n, yabanc› do¤umlu kiflilerde
sadece pulmoner tüberkülozu olan kontrol grubuna göre
artm›fl mortalite riskine göre yüksek bulunmufltur.
(p<0.005) ve (RR 4.33).(6) Türkiye’de insidans ile ilgili
veri bulunmamakla birlikte yap›lm›fl çal›flmalardan bu konu hakk›nda fikir edinmekteyiz. 1988-1996 y›llar› aras›nda Dicle Üniversitesinde tedavi edilen yafllar› 3 ila 15 aras›nda de¤iflen ortalamas› 4.1 olan 214 vakal›k bir seri(7) ,
1985-1998 y›llar› aras›nda 12 üniversite hastanesinde tedavi edilen % 35’i Güneydo¤u Anadolu, %23’ü Do¤u Anadolu’dan, yafllar› 13 ila 83 aras›nda ortalama 32.7±15.6
olan 469 vaka serisi,(8) 1991-2002 tarihleri aras›nda ‹stanbul Üniversitesi hastanesinde yafllar› 16 ila 60 aras›nda de¤iflen ortalama 33,9±13,2 aras›nda de¤iflen 42 vaka
serisi (9), 1998 ve 2002 tarihleri aras›nda yafllar› 15-70
aras›nda, ortalama 32 olan ‹stanbul’da Haseki E¤itim
hastanesinde takip ve tedavi edilen 82 tüberküloz menenjit vaka serisi (10) bildirilmifltir.
PATOGENEZ
Primer enfeksiyonu takiben, enfekte olanlar›n yaklafl›k
%5-10’unda ilk iki y›l içerisinde Progresif Primer Hastal›k geliflmektedir. Menenjit tüberkülozu, progressif primer
tüberküloz formlar›ndand›r.
Tüberküloz menenjitte lezyon daha çok beynin bazal yüzündeki meneksleri tutup konveks k›sm› fazla etkilenmemektedir.
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Tüberküloz menenjit, primer enfeksiyonda oluflan basillemi
s›ras›nda submeningeal bir odaktan oluflmaktad›r. Dissemine yada milier tüberkülozun bir bugusu olarak yada bazen
tek tutulum yeri olarak görülmektedir. Ayn› zamanda paraspinoz kemik oda¤›n›n spinal kanal› tutmas› ya da bir kafatas› k›r›¤› ile kan beyin engelinin zedelenmesi sonras› görülür. BOS’da çok az basil bulunmaktad›r ve BOS’a geçen
tüberküloprotein antijenine karfl› geç-tip bir afl›r› duyarl›l›¤a ba¤l› görülmektedir. Damar endotel nekrozuna yatk›nl›k
oldu¤undan tromboza ve doku infarktüsüne neden olup kal›c› hasar b›rakmaktad›r. (5,11.12)
KL‹N‹K
Klinik özellikler genellikle aflamal› seyir izlemektedir. Üç
evrede tan›mlanmaktad›r.
Evre I: Bulgular ço¤unlukla sistemiktir
Hastan›n bilinci aç›k
Meningeal semptomlar var, fakat
nörolojik bulgular yok
Evre II: Hastada zaman zaman oryantasyon
bozuklu¤u var
Konfüzyon gözlenir
Endokranial hipertansiyonun nörolojik
bulgular› var
Evre III: Hastan›n bilinçli kalmas› çok zor
Derin stupor, koma, deliryum veya koma
meydana gelebilir
Hemipleji ve parapleji meydana gelebilir.(11,12)
Evre II’de Baziller araknoidit ilerledikçe meninjismus ortaya ç›kar ve kranial sinir defektleri belirgin olur, s›kl›kla
süperior oküler sinirin bas›s›na ba¤l› olarak flafl›l›k geliflir.
Evre III’de gerçek hidrosefali, kafa içi hipertansiyon, vasküler tromboz geliflmesi s›k›r. Türkiye’de yap›lan çal›flmalarda mortalite oran› %9,8-%43,5 aras›nda de¤iflmektedir. Mortalite konvülsiyon, komada mental durum, gecikmifl veya düzensiz tedavi, evre III’de gelifl, düflük glikoz/kan oran›, yüksek protein oran›, CT görüntülemede
anormal bulgular mortaliteyi belirleyen faktörler olarak
bulunmufltur. Nörolojik sekel %32 - %20,8 olarak bulunmufl ve ekstrameningeal tüberküloz, kranial sinir felci, hemiparezi, hemipleji, multilple nörolojik defisit nörolojik sekelin belirleyicileri olarak gösterilmifltir.(7,8,10,13,14)
Nörolojik defisitin önlenmesi, mortalitenin düflürülmesi
için acil tedavinin bafllamas› ve kesintisiz tedavi temeldir.
TEfiH‹S
Tüberküloz menenjitte tan› için lumbar ponksiyon ile serebrospinal s›v›n›n al›nmas› ve BOS s›v›s›nda klasik özelliklerin tan›nmas›na dayan›r. Di¤er yard›mc› faktörler; yeni maruziyet, yüksek riskli bir epidemiyolojik gruba dahil
olmas›, baflka bir organ tutulumunun radyolojik ya da klinik olarak varl›¤›d›r.

BOS da mikroskopide ARB ve kültür pozitifli¤i düflüktür.Yap›lan çal›flmalarda %20-37’sinde mikroskopide
ARB pozitif, kültür %40-80 pozitif olarak görülmüfltür.(5)
BOS’da bir µL’de 100 ila 500 aras›nda hücre, bir dl’de
100 ila 500mg aras›nda olan yüksek protein, bir dl’de 45
mg’dan az glukoz, lenfosit hakimiyeti, yüksek klinik bulgularla tan›y› destekleyebilir. BOS’da ADA yüksekli¤inin
sensivite ve spesifitesi yüksektir. (>%90). Genetik amplifikasyon teknikleri, PCR gibi teflhiste yard›mc› olabilir.
(%65-80 duyarl›l›k)(15) PCR’›n çapraz kontaminasyon
riskinin yüksek olmas› nedeniyle yüksek yanl›fl pozitif sonuçlar› bulunmaktad›r. Gen-probe Amplified Mycobacterium tüberkülozis direkt test, tek tüp format› kulland›¤›ndan, çapraz kontaminasyon ve dolay›s› ile yanl›fl pozitiflik
olas›l›¤› düflük oldu¤undan dolay› konvansiyonel PCR’a göre daha yararl› oldu¤unu gösteren çal›flmalar da bulunmaktad›r.(16)
Radyoloj›k görüntüleme; tan›da ve izlenmede kullan›lmaktad›r. Beyin tomografisinde; tipik olarak baziller araknoidit, meninkslerde kal›nlaflma, ventriküllerde dilatasyon,
hidrosefali, supratentorial beyin parenkimi ve sap›nda infarctüs en önemli bulgular›d›r. MR bulgular›n›n daha duyarl› oldu¤u bildirilmifltir. Leptomeningeal hastal›¤›n derecesi, tüberkülomlar, abseler ve infarkt gibi anomalilerin
saptanmas›nda, hidrosefalinin gösterilmesinde tomografiye göre daha üstündür. (17,18)
TEDAV‹
Genel olarak bir ilac›n meninkse geçme özelli¤i, küçük molekül a¤›rl›¤›, protein ba¤lanmas›n›n azl›¤›, iyonlaflmamas›, lipidde çözünebilmesi ile artar. Kan beyin bariyerini en
iyi geçen ilaç pirazinamid ve izoniasidir. Rifampisin,
Etambutol, Streptomisin’in kan beyin bariyerini geçifli, tüberküloz menenjitin akut faz›nda, meninkslerin inflamasyonunun fazla oldu¤u, yüksek geçirgenlik oldu¤u dönemde
iyidir.(19,12)
Tedavi süresi hakk›nda farkl› görüfller bulunmaktad›r.
Amerikan Toraks Toplulu¤unun ve CDC ‘nin uzlafl›ya göre
tedavi süresini 9-12 ay olarak belirlenmifltir(20) . ‹ngiliz
Toraks Toplulu¤u’nun da içinde yer ald›¤› ve NICE (National Institue for Clinical Excellence) çat›s› alt›nda haz›rlanan rehberde, tedavi süresinin k›salt›lmas› için yeterli kan›t olmad›¤›n› belirtmekte ve ilk iki ay dört major ilaç, devam faz›nda izoniasid, rifampisin olmak üzere tedavi süresini 12 ay olarak önermektedir(21) . Dünya Sa¤l›k Örgütü
(WHO) ise pulmoner tüberküloz gibi tedavi süresini 6 ay
olarak önermektedir.(22)
Tb menenjit tedavisinde kortikosteroid kullan›m› tart›flmal› bir konudur. Steroidin etkisi, kafa içi bas›nç azalt›lmas›,
serebral ödemin ortadan kald›r›lmas›, araknoiditin, kranial sinir felçlerinin azalt›lmas› ve spinal kord blokaj›n›n

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

önlenmesi fleklinde özetlenebilir. (5,11) Kullan›m dozu çocuklarda 1-2mg/kg, maksimum 40 mg, Yetiflkinlerde rifampisinle birlikte kullan›ld›¤›nda 20-40 mg olarak, aksi
takdirde 10-20 mg olarak 2-3 hafta sonra dereceli olarak
azalt›lmas› önerilmektedir. (2,22)
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