TÜBERKÜLOZ PATOGENEZ‹ VE DO⁄AL SEY‹R
Tülin SEV‹M*

Tüberküloz (TB) basili ilk kez 1882 y›l›nda Robert Koch taraf›ndan gösterilmifltir. Mikobakteri ailesinin bir üyesi olan
M. tuberculosis 1-4 µ uzunlu¤unda 0.3-0.6µ geniflli¤inde
asit ve alkole dirençli aerobik bir basildir. Tüm dünyada
yaklafl›k 2 milyar kiflinin M. tuberculosis ile infekte oldu¤u
tahmin edilmektedir. Bu kadar büyük bir hastal›k rezervine
karfl›n, her y›l yaklafl›k 8 milyon yeni hasta ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum insan ba¤›fl›kl›k sisteminin hastal›¤›n patogenezinde çok önemli rol oynad›¤›n› ve birçok kiflide hastal›k geliflimini önleyebildi¤ini göstermektedir (1).

Tüberküloz iki dönemli bir hastal›kt›r.
1- Primer infeksiyon dönemi
2- Reenfeksiyon dönemi
Daha önce tüberküloz basili ile karfl›laflmam›fl bir kiflinin
ilk kez basil ile karfl›laflmas› sonucu geliflen immunolojik
süreç “Primer ‹nfeksiyon” olarak tan›mlan›r. Primer infeksiyon süresince kiflilerin %90-95’i asemptomatiktir veya so¤uk alg›nl›¤›na benzer yak›nmalar› olur. Primer infeksiyon geçirildi¤inin tek bulgusu PPD’nin (+) leflmesidir.
Olgular›n %5’inde ise hipersensitivite reaksiyonlar›, pulmoner ve plevral komplikasyonlar (TB pnömoni, lober kollaps, plörezi) veya yayg›n hastal›k (lenf adenopati, TB menenjit, TB perikardit, miliyer TB) bulgular› ortaya ç›kar.
Primer infeksiyon s›ras›nda ortaya ç›kan hastal›k “Primer
Tüberküloz” veya “Primer ‹nfeksiyonun Progresyonu” olarak tan›mlanmaktad›r (2,3).
Primer infeksiyonun iyileflmesinden y›llar sonra ortaya ç›kan TB hastal›¤› ise “Post Primer Tüberküloz” veya “Eriflkin Tipi Tüberküloz” olarak tan›mlan›r. Post primer TB gelifliminde iki mekanizma öne sürülmektedir. Birincisi; primer infeksiyon s›ras›nda organizmada yerleflmifl ve metabolik aktivitesini kaybetmifl dormant basillerin yeniden metabolik aktivite kazanmas› sonucu oluflan “Endojen Reaktivasyon”, ikincisi; daha önce primer infeksiyonu geçiren
kiflinin d›flardan ald›¤› yeni basil ile hastalanmas›na ba¤l›
geliflen “Eksojen Reinfeksiyon”. Bugün için post primer
TB’un ço¤u hastada endojen reaktivasyon sonucu geliflti¤i
düflünülmektedir. Ancak yap›lan moleküler epidemiyolojik
çal›flmalar eksojen reinfeksiyonun (özellikle yüksek prevalans› olan toplumlarda, alkolizm, ileri yafl, immun sistemin

bask›lanmas› gibi durumlarda) da önemli bir yeri oldu¤unu
göstermektedir (4,5). Önümüzdeki y›llarda bu konudaki çal›flmalar›n artmas›yla birlikte post primer TB geliflimiyle ilgili görüfllerin de de¤iflebilece¤i düflünülmektedir.

Primer ‹nfeksiyon:
Tüberküloz insandan insana solunum yoluyla bulaflan bir
hastal›kt›r. Aktif akci¤er veya larenks TB olan hasta öksürme, hapfl›rma, konuflma vb eylemler s›ras›nda çok say›da basil içeren partikülleri d›fl ortama saçar. Bu partiküller havada buharlafl›p parçalanarak “Damlac›k Çekirde¤i”
olarak tan›mlanan daha küçük partikülleri olufltururlar.
Damlac›k çekirdekleri 1-5µm çap›nda ve her biri 1-3 basil
içeren, saatlerce havada as›l› kalabilen ve bulaflt›r›c›l›ktan
sorumlu olan partiküllerdir (6,7). Daha büyük çaptaki partiküller daha fazla basil ve kaseöz materyal içerirler ancak
havada as›l› kalamazlar, inhalasyonla al›nsalar bile mukosiliyer aktivite ile uzaklaflt›r›l›r veya yutulurlar. Hasta kifli
taraf›ndan d›fl ortama saç›lan damlac›k çekirdeklerinin ayn› ortam› paylaflan sa¤l›kl› kifli taraf›ndan inhale edilmesi
ile basil bulaflm›fl olur.
Duyarl› tavflanlarda ve kobaylarda infeksiyonun geliflmesi
için tek bir damlac›k çekirde¤i yeterlidir. ‹nsanlarda ise
infeksiyona karfl› direnç bakterinin virülans› alveolar makrofajlar›n yetene¤ine ba¤l›d›r ve de¤iflkendir. ‹nsanlarda
minimal infekte edici doz bilinmemektedir ancak 5-200
damlac›k çekirde¤inin alveollere ulaflmas› gerekti¤i tahmin edilmektedir (7). Zencilerde ve beyazlardaki, Eskimo’lardaki duyarl›l›¤›n farkl›l›¤› da makrofaj aktivasyonunun kontrolündeki genetik farkl›l›¤a ba¤lanm›flt›r (8). Gene HIV (+) kifliler ba¤›fl›kl›k sistemindeki bask›lanma nedeniyle infeksiyona karfl› daha duyarl›d›r.
Primer infeksiyon s›ras›nda damlac›k çekirdekleri içinde al›nan basiller öncelikle akci¤erlerin orta ve alt alanlar›nda ve
hemen plevran›n alt›nda yerleflirler. Basiller önce ortamda
bulunan aktive olmam›fl alveolar makrofajlarla karfl›lafl›r ve
makrofajlar taraf›ndan fagosite edilir. Makrofajlar fagosite
ettikleri basilleri tamamen yok edebilir veya basilleri yok
edemez ama inhibe edebilir veya basiller makrofaj içinde ço¤alabilir. Makrofajlar›n gücü (enzim ve mikrobisit içeri¤ine
göre) ve basilin virülans› bu üç seçenekten hangisinin
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geliflece¤ini belirler. E¤er az say›da, virülans› düflük basil ile
karfl›laflma söz konusu ise makrofajlar basilleri tümüyle yok
edebilir ve bu durumda infeksiyon geliflmez. Makrofajlar taraf›ndan yok edilemeyen basiller ise hücre içinde logaritmik
olarak h›zla ço¤almaya bafllar, ço¤alan basiller makrofaj›
parçalayarak hücre d›fl›na ç›kar, ortamdaki di¤er makrofajlar taraf›ndan fagosite edilir, onlar›n içinde de ço¤almaya
bafllar ve ayn› olaylar tekrarlar. Basiller bu dönemde sadece hücre içinde ço¤alabilme yetene¤ine sahiptir. Bu olaylar›n devam etmesiyle ortamdaki basil say›s› h›zla artar, kemotaktik faktörlerin de etkisiyle makrofajlar, monositler bu
bölgede toplan›r. ‹zleyen gün ve haftalarda epitelioid histiyositlere dönüflür ve Langerhans dev hücrelerini oluflturur.
Bunlar›n oluflturdu¤u odak lenfositler taraf›ndan çevrelenir
ve böylece “tüberkül” veya “granülom” olarak tan›mlanan
ilk TB lezyonu oluflur (7,9,10).
Primer odakta ço¤alan basiller önce bölgesel lenf bezlerine
ulaflarak lenfadenite neden olur ve lenf bezinde granülomatöz doku geliflir. Primer odak ve bölgesel lenfadenit ikilisi
“Primer Kompleks” veya “Gohn Kompleksi” olarak tan›mlan›r. Bölgesel lenf bezinde ço¤alan basiller lenfatik dolafl›ma kar›fl›r ve lenfo-hematojen yolla tüm organizmaya,
primer odaktan ba¤›ms›z uzak bölgelere da¤›l›r. Dolafl›ma
kar›flan basiller özellikle akci¤erlerin üst alanlar›, böbrek
parankimi, uzun kemiklerin epifizleri, beyin korteksi, periferik lenf bezleri gibi yerlere yerleflerek buralarda granülomlar oluflturur. Akci¤er apekslerinde oluflan küçük granülomlar “Simon Oda¤›” olarak tan›mlan›r. Doku oksijen bas›nc› yüksekli¤inin basillerin lokalizasyonunda rol oynad›¤›
düflünülmektedir. Enfeksiyonun bu döneminde kiflilerde
herhangi bir semptom yoktur ve PPD (-) dir (7,9,10).
BCG ile afl›lanm›fl hayvanlarda da basiller ilk 2 hafta gene
benzer flekilde ço¤al›r ancak doku reaksiyonu ve hematojen
yay›l›m daha s›n›rl›d›r. BCG afl›s›n›n infeksiyon geliflimini etkilemedi¤i ancak duyarl› kiflilerde özellikle çocuklarda primer
progressif tüberkülozun TB menenjit, miliyer TB gibi ciddi
formlar›ndan korudu¤u da bu flekilde aç›klanabilmektedir.
Basillerin organizmada yay›l›m› s›ras›nda 2-8 hafta içinde
art›k spesifik immünite hem hücresel immunite, hem de gecikmifl tip afl›r› duyarl›l›k geliflir ve PPD (+)’leflir. Spesifik immun yan›t›n geliflimiyle birlikte primer odak, lenf bezi ve di¤er uzak odaklardaki lezyonlar gerilemeye ve rezorbe olmaya bafllar, basillerin ço¤almas› kontrol alt›na al›n›r, lenfo-hematojen yay›l›m durdurulur (2,7,9,10).

‹mmun Yan›t:
Tüberküloz seyri s›ras›nda geliflen her iki immun yan›t da
T lenfositlerle iliflkilidir. CD4+ T lenfositlerin rol oynad›¤›
hücresel immunite makrofaj aktivasyonunu sa¤lar. CD8+
T lenfositlerin rol oynad›¤› gecikmifl tip afl›r› duyarl›l›k ise
basil yüklü aktive olmam›fl makrofajlar›n y›k›m›ndan ve

kaseöz nekroz oluflumundan sorumludur (7,8).
M. tuberculosis’e karfl› oluflturulan immun yan›tta birçok
immun bileflen rol almaktad›r; T hücreleri (CD4+ ve CD8+),
sitokinler (IFN-γ, IL-12, TNF-α ve IL-6) ve makrofajlar.
Makrofajlar anahtar rol oynayan hücrelerdir, basiller aktive olmam›fl makrofajlar içinde ço¤alabilir veya aktive
makrofajlar taraf›ndan yok edilebilirler. T lenfositler taraf›ndan üretilen sitokinler makrofajlar›n aktivasyonunda rol
oynar (7). CD4+ lenfosit say›s›n›n azald›¤› HIV (+) hastalarda TB’a yatk›nl›¤›n art›fl› da CD4+ T lenfositlerin TB’a
karfl› verilen yan›tta önemli rol oynad›¤›n› göstermektedir.
T helper Tip 1 (Th 1) yan›t›n hakimiyeti TB infeksiyonuna
karfl› korunma ve infeksiyonun kontrol alt›na al›nmas› ile
iliflkilidir. IL-12 immun yan›tta rol oynayan en önemli sitokindir. Aktive makrofajlar taraf›ndan yap›lan IL-12,
CD4+ lenfositlerin IFN-γ yap›m›n› sitümüle eden Th 1 yan›t›n›n oluflumunda rol oynar. IFN-γ makrofajlardan TNF-α
sal›n›m›n› uyar›r. TNF-α ise granülom oluflumu ve infeksiyonun yay›lmas›n›n kontrol alt›na al›nmas›nda rol oynamaktad›r (7,9,10). Son y›llarda giderek artan s›kl›kta kullan›lmaya bafllanan TNF-α inhibitörlerinin (infliximab,
etanercept, adalimumab vb) TB riskini artt›rd›¤› bildirilmektedir. Bu durum da TNF-α’n›n TB patogenezindeki rolünü göstermektedir (11).
Immun yan›t geliflti¤inde ilk TB lezyonu granülom içinde
kaseöz nekroz oluflur. Bu küçük kaseöz merkez geniflleyebilir, tamamen iyileflebilir veya stabilize edilebilir. Doku
hasar› ve kaseöz nekroz oluflumunda çeflitli faktörler rol
oynamaktad›r (7,9,10):
• Sitotoksik T hücreleri ve NK hücreleri (basil yüklü makrofajlar› öldürürken komflu dokuda da hasar oluflturur),
• Anoksi (makrofajlardan sal›nan p›ht›laflma faktörlerine
ba¤l› geliflen trombozise ba¤l›),
• Toksik hücre ürünleri (reaktif oksijen ve nitrojen ürünleri, TNF-α vb sitokinler, hidrolitik enzimler, kompleman),
• Toksik basil ürünleri (TB basili nontoksiktir, ancak parçaland›¤›nda “cord faktör” gibi toksik ürünler ortaya ç›kar)
Sonuç olarak TB hastal›¤› s›ras›nda oluflan doku y›k›m› basilin do¤rudan neden oldu¤u bir durum de¤ildir. Doku y›k›m›n›n direkt veya indirekt yoldan gecikmifl tip afl›r› duyarl›l›kla iliflkili oldu¤u düflünülmektedir. TB basilleri kaseöz
materyal içinde yaflayabilirler. Ancak oksijen bas›nc›n›n ve
pH’›n düflük oluflu ve lokal ya¤ asidi birikimi nedeniyle inhibe edilmifl durumdad›rlar ve ço¤alamazlar. Buna karfl›n
nekrozun çevresindeki granülasyon dokusu içindeki aktivasyonu zay›f makrofajlar içinde kolayca ço¤alabilirler. Benzer flekilde kaseöz materyal makrofajlar için de uygun de¤ildir ve kaseöz odak içine makrofajlar girmez. Bu nedenle
kaseöz nekroz oda¤›n›n geniflleyip genifllemeyece¤i çevresindeki makrofajlar›n aktivasyonu ile iliflkilidir. Kaseöz
odaktan kaçan basiller çevredeki makrofajlar taraf›ndan

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

07

Resim 1:Tüberkülozda Do¤al Seyir

tutulur. Bu makrofajlar›n öldürme yetene¤i iyi de¤ilse basiller makrofaj içinde logaritmik olarak ço¤al›r ve kaseöz
nekroz genifller, aksi takdirde makrofajlar basili yok eder
ve lezyon küçülür (7,9,10). E¤er basil ço¤almas› ve immunolojik olaylara ba¤l› doku y›k›m› olmaz ve infeksiyon kontrol alt›na al›n›rsa bu aflamada primer infeksiyon dönemi
sona erer ve mevcut lezyonlar iyileflir. TB infeksiyonu iyilefltikten sonra bir veya daha fazla say›da solid veya semisolid
kaseöz odaklar akci¤er içinde kal›r. Bu odaklarda metabolik aktiviteleri olmayan dormant basillerin bulundu¤u düflünülmektedir. Ayr›ca TB basilleri makrofajlar içersinde de
hücre duvar› olmayan L formu halinde bulunabilirler. Bu
basiller yaflam›n herhangi bir döneminde metabolik aktivite kazanabilme potansiyeline sahiptir (7,9,10). Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda bu latent dönemin daha önce san›ld›¤›ndan daha k›sa oldu¤u öne sürülmektedir (2).

Tüberküloz Reaktivasyonu
TB’un ikinci dönemi olan TB hastal›¤› kaseöz oda¤›n yumuflayarak likeifiye olmas› ile ortaya ç›kar. Likeifikasyon
primer infeksiyonu takiben (primer infeksiyonun progresyonu) veya daha geç dönemde (post primer TB) oluflabilir.
Likeifikasyonun gerçek nedeni bilinmemektedir. Baz›

teoriler öne sürülmüfltür. Ortamda biriken makrofajlardan
sal›nan proteinaz, nükleaz ve lipaz gibi enzimler solid materyalde hidroliz ve likeifikasyona neden olabilir. Bu likeifiye materyal basillerin ço¤alabilmeleri için uygun bir ortamd›r ve bu kez basiller hücre d›fl›nda h›zla ço¤almaya
bafllar. Basiller ço¤ald›kça lezyon alan› büyür ve komflu
bronfla aç›l›r. Bu flekilde kavite oluflur ve basiller bronfliyal
yolla hem di¤er akci¤er alanlar›na hem de d›fl ortama yay›l›r. Kavite içine giren oksijen basillerin daha h›zl› ço¤almalar›na neden olur (7,9,10). Bu s›rada oluflan doku hasar› da immun yan›tla iliflkilidir, basilin neden oldu¤u olaylar de¤ildir. Bu nedenle HIV (+)’li¤i gibi immun sistemin
zay›flad›¤› hastalarda kaviteli hastal›k görülmemektedir.
Sonuç olarak, TB hastal›¤› ajan ve kona¤›n immun sistemi
aras›ndaki iliflkiye iyi bir örnektir. M. tuberculosis ile karfl›laflan kiflilerin yaklafl›k %30-50’sinde infeksiyon geliflir
ve PPD (+) leflir. ‹nfekte olan kiflilerin ise %95’inde infeksiyon kontrol alt›na al›n›rken %5’inde primer infeksiyonun
progresyonu ve hastal›k ortaya ç›kar. Bu durum özellikle
çocuklarda ve immun sistemi bask›lanm›fl kiflilerde görülmektedir. ‹nfekte olan insanlar›n di¤er %5’inde ise yaflam›n her hangi bir döneminde ama s›kl›kla ilk 2 y›lda
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endojen reaktivasyon sunucu TB hastal›¤› geliflebilmektedir (12) (fiekil 1). Asl›nda Tb basili ile infekte olan kiflilerin sadece %10’unda hastal›k ortaya ç›kmaktad›r. TB hastal›¤›n›n ortaya ç›kma nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak DM, beslenme bozuklu¤u, böbrek yetmezli¤i,
malign hastal›klar, kemoterapi, kortikosteroid ve di¤er immunsupresif ilaçlar (TNF-α inhibitörleri gibi), silikozis, alkolizm, transplantasyon, ileri yafl vb nedenler hastal›k geliflimini kolaylaflt›r›r. Ancak TB hastal›¤› hiçbir risk faktörü olmayan sa¤l›kl› kiflilerde de geliflebilmektedir.
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