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TÜBERKÜLOZ 

Hastalık etkeni nedir?   

Çağlar öncesinden beri bilinen tüberküloz (TB) hala dünya çapında önemli bir halk 

sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Halk arasında “ince hastalık” ya da 

“verem” olarak bilinen TB’nin etkeni Mycobacterium tuberculosis kompleks’tir 

(MTBC).  MTBC içerisinde yer alan türler: M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. 

canetti, M. caprae, M. microti, M. pinnipedii ve M. tuberculosis’tir. Hastalığın en sık 

etkeni ise M. tuberculosis türüdür.  

Hastalığın önemi nedir? 

Sebebi kesin olarak bilinen TB, 50 yıldır tedavisi mümkün ve korunulabilir bir 

hastalık olmasına rağmen, hala dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı 

hastalıklardan biri olmaya devam etmektedir. Her yıl milyonlarca insanın sağlığına 

zarar veren TB, 2015'te dünya çapında en büyük 10 ölüm nedeni arasında 

sıralanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2016 yılı raporunda, dünyadaki TB 

insidansı ve mortalitesinin sırasıyla yüzbinde 142 ve 24 olduğu açıklanmıştır. Yine 

raporda TB epidemisinin daha önce tahmin edilenden yüksek olduğu ifade 

edilmiştir.  

TB tedavi edilebilir bir hastalıktır, ancak tedavinin yanlış uygulanması ya da yetersiz 

tedavi sonucu ilaç direnci gelişir. Tedavide kullanılan birinci seçenek ilaçlardan, en 

azından, en önemli iki ilaca (izoniyazid ve rifampisin) direnç gelişmesi “çok ilaca 

dirençli (ÇİD)-TB” olarak tanımlanır. Türkiye, ÇİD-TB açısından yüksek hastalık 

yüküne sahip ülkeler arasında değildir; Ulusal sürveyans verilerine göre 2015’te 

ÇİD-TB oranı %3,6 ve önceden tedavi görmüş TB olgularında ise %21’dir. “Yaygın 

ilaç dirençli (YİD)-TB” ise nadir bir ÇİD- TB türüdür. YİD-TB, izoniyazid ve rifampisine 

dirençli olup ikinci seçenek ilaçlardan herhangi bir fluorokinolona ve enjekte 

edilebilir üç aminoglikozitten (amikasin, kanamisin veya kapreomisin) en az birine 

dirençli TB olarak tanımlanır.  Türkiye coğrafik bölge itibariyle ÇİD-TB oranı yüksek 

olan ülkelerle komşuluk yapmaktadır. Anti-tüberküloz ilaç direnci sürveyansı 

verilerine göre komşu ülkelerden gelerek ÇİD-TB ve YİD-TB tanısı alan ve tedavi 

uygulanan hastalar bulunmaktadır.  

DSÖ, 1993 yılında TB hastalığına ve TB kontrol programlarına yönelik küresel 

mücadelede Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS)’ni önermiştir. 2006 yılında 

DGTS’nin kapsamını ve kalitesini arttırmaya yönelik olarak, “STOP TB” stratejisini 



geliştirmiştir. Ardından 2015 yılında başlatılan ve 2035 yılında son bulacak 50 yıllık 

süreci kapsayan “END TB” stratejisi uygulanmaya başlanmıştır. Bu stratejinin amacı 

TB’yi eradike etmektir.   

TB hastalık yükünü azaltmak için ulusal ve uluslarlarası çabalar devam etmektedir. 

DSÖ, Robert Koch’un M. tuberculosis basilini keşfettiği günü (24 Mart 1882) 1996 

yılından itibaren “Dünya Tüberküloz Günü” olarak belirlemiştir. Bu tarihten itibaren 

TB ile mücadele konusunda küresel olarak çeşitli faaliyetler düzenlenerek bilgiler 

paylaşılmaktadır. Ülkemizde de dünyada ve Türkiye’de yaşanılan gelişmeleri 

paylaşmak ve TB hastalığı konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla “24 Mart 

Dünya Tüberküloz Günü”nde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.  

Ülkemizin 2015 yılı TB olgu hızı yüz binde 17,2’dir ve son 10 yılda olgu hızında bir 

düşüş izlenmektedir. Dolayısıyla “END TB” stratejisi kapsamında önümüzdeki 

yıllarda ülkemizde yürütülen TB kontrol programı TB eliminasyonunu hedefleyecek 

şekilde güçlendirilerek sürdürülecektir.   

Hastalık nasıl bulaşır? 

TB, pek çok organ ve dokuları tutmakla birlikte primer odak akciğerlerdir. 

Dolayısıyla TB, akciğer ve akciğer dışı olarak ikiye ayrılır. Akciğer dışı-TB tüm TB 

vakalarının yaklaşık %15-20’sini oluşturur. 

Hastalığın bulaşmasında portörler önemli rol oynarlar. Tedavi görmemiş ve balgam 

mikroskopisinde ARB pozitif saptanmış hastalar potansiyel bulaştırıcılardır.  

Mikroskopisinde basil gösterilemeyen hastalarda bulaştırıcılık düşüktür.  

Aktif akciğer TB’li hastadan öksürük, hapşırık, konuşma, şarkı söyleme ya da 

tükürme ile içerisinde basil bulunan 0,5 - 5 mikron çapındaki damlacıklar havaya 

saçılır. Havada asılı kalan partiküllerin solunmasıyla hastalık bulaşır. Hastalığın 

bulaşması için damlacık partikülleri içerisinde 5-10 basil bulunması yeterlidir. Bu 

basilleri alan her kişide hastalık gelişmeyebilir. Ancak direnç düştüğü anda basiller 

hastalığa sebep olabilirler. Hastalık gelişme riskinin en yüksek olduğu dönem ilk iki 

yıldır. İlk iki yılda %5, sonrasında %5 olmak üzere, yaşam boyu hastalık gelişme riski 

%10'dur. 

Hastaya TB tedavisi başlandıktan yaklaşık 2-3 hafta sonra bulaştırıcılık genellikle 

sona erer. Bu yüzden o dönemlerde hasta izole edilmeli ve tedavisine hemen 

başlanmalıdır. Tedavi olmayan aktif akciğer TB hastası her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi 

enfekte edebilmektedir.  

Kimler risk altındadır? 

TB prevalansı yüksek bir yerde yaşamak, TB basiliyle karşılaşma olasılığının yüksek 

olması, karşılaşma süresinin uzun olması, kişisel duyarlılığın yüksek olması ve TB 

hastası ile yakın temas öyküsünün olması risk teşkil etmektedir. 

Bulaşma riski en yüksek grup, hasta ile yakın temaslılardır.  TB hastası ile uzun süre 

aynı ortamda bulunan aile bireyleri, ev arkadaşları ve yakın çalışma arkadaşlarıdır.  

 Ayrıca; 

 0-5 yaş arası çocuklar,  



 Yaşlılar,  

 Bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlar,  

 Uzun süre kortikosteroid kullananlar,  

 Madde - alkol bağımlılığı olanlar ve sigara içenler,  

 Vücut ağırlığı, ideal vücut ağırlığından düşük olanlar,  

 bağışıklık sisitemini baskılayan herhangi bir hastalığı (diyabet, silikozis, 
HIV enfeksiyonu, lösemi, lenfoma, kronik malabsorbsiyon sendromları, 
transplantasyon, kronik böbrek yetersizliği, hemodiyaliz vs.) olanlar 

TB yönünden riskli kişilerdir. 

Bulguları nelerdir? 

TB bulguları ve hastalığın ciddiyeti, çok hafif ile hayatı tehdit eden tablo arasında 

değişebilir. Bulgular lokal ve sistemik olabilir.  

Genel Bulgular;  

 Ateş,  

 Gece terlemesi,  

 Halsizlik,  

 Çabuk yorulma,  

 İştahsızlık,  

 Kilo kaybı,  

 Çocuklarda kilo alamama. 

Solunum Sistemi Bulguları (Akciğer TB’de);  

 2-3 haftadan uzun süren öksürük,  

 Balgam çıkarma, hemoptizi (kanlı balgam),  

 Nefes darlığı,  

 Göğüs, sırt ağrısı görülür.  

Akciğer dışı organ TB’de ise; 

 Hastalığın olduğu organa özgü bulgular yer alır (lenf bezi büyümesi, idrarda 

kan görülmesi, eklemde şişlik vs.). 

Tedavisi nedir? 

TB’de bulaş zincirinin kırılması için mümkün olduğunca çabuk tanısının konulması 

ve direnç profillerinin belirlenerek uygun tedaviye başlanması esastır.   

İlaç duyarlılık testleri (İDT) hem TB tedavisinin hem de TB kontrol programlarının en 

önemli unsurlarından biridir. DSÖ birinci seçenek anti-TB ilaçlara karşı, olabildiğince 

hızlı İDT’nin yapılmasını ve bu testlerin yaygınlaştırılmasını önermektedir. TB 

tedavisinde kullanılan ilaçlar birinci ve ikinci seçenek ilaçlar olarak 

gruplandırılmaktadır.  

Türkiye’de yeni olguda standart tedavi rejimi: 



İzoniyazid (INH), rifampisin (RIF), pirazinamid (RZA) ve etambutol (EMB)’den oluşan 

birinci seçenek anti-tüberküloz ilaçlarından oluşur.  İlk iki ay bu dört ilaç kullanılır, 

sonraki 4 ay INH ve RIF’e devam edilir. Dört ilaç uygulanan iki aylık dönem sonunda 

basil yükü kırılır ve hastanın klinik tablosu düzelir.  

Nüks ya da tedaviyi terkten dönen hastalarda tedavi rejimi: 

İlk iki ay beş ilaç (INH, RIF, EMB, PZA ve SM); üçüncü ayda SM kesilerek dört ilaçla; 

dördüncü aydan sekizinci ayın sonuna kadar beş ay süreyle INH, RIF, EMB kullanılır. 

İdame tedaviye geçişte, yeni olgudaki gibi mikroskopi negatifliği gerekir. 

ÇİD-TB tedavi rejimi: 

Bir kinolon, bir parenteral ilaç,  Etyonamid/Protiyonamid, Sikloserin/Terizidon, 

Linezolid veya Klofazimin kullanılır, ayrıca duyarlı ise EMB ve PZA’da eklenir. Bu 

tedavide özellikle daha önce hastanın kullanmadığı en az 5 ilaçtan oluşan bir rejim 

uygundur. 

YİD-TB tedavi rejimi: 

Tedavisi zordur, ÇİD-TB’ye benzer bir rejim uygulanır. Ama Linezolid, Klofazimin, 

Bedakuilin ve Delamanid gibi yeni ilaçların kullanımı tedavi şansını artırır.  

Düzenli tedavi hem hastanın iyileşmesini sağlar, hem de bulaşıcılığı hızla 

önleyerek toplum sağlığını korur. Bu nedenle, hastanın tedavisinin düzenli 

sürdürülmesi ve tamamlanması gerekir. Ülkemizde verem savaş dispanserlerinde 

doğrudan gözetimli tedavi (DGT)  uygulanmaktadır.  DGT ücretsiz ve kişiye özel bir 

tedavi yöntemidir; Hastalara her doz ilacın bir görevli tarafından içirilmesi esasına 

dayanır.  

Nasıl korunulur? 

TB basilinin aerosol yolla bulaşması, akciğer dışında diğer organ ve dokuları da 

tutabilmesi, yıllarca dormant halde kalabilmesi ve immün sistem zayıfladığında 

hastalığa neden olması, tedavi için kombine ilaçlara ihtiyaç duyulması ve özellikle 

direnç gelişimi TB kontrolünü zorlaştıran temel nedenlerdendir. 

Aktif akciğer TB’li hastalar ile özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda (klinik, hastane, 

hapishane, okul, sığınma evleri gibi) yakın ve uzun süreli temaslardan kaçınılması 

gerekir. 

Sağlık çalışanları eğer bu tür hastalarla yakın temasta bulunacaksa, personel 

koruyucu solunum maskesi kullanmalıdır.  

Bacille Calmette-Guerin (BCG) aşısı TB hastalığı için kullanılan bir aşıdır. Çeşitli 

ülkelerde çocuklarda TB’nin bazı formlarını önlemek için kullanılmaktadır. BCG, 

çocukları TB’den %50 oranında korur. BCG aşısı yapılmış bir çocukta akciğer TB 

görülebiliyor, ancak çocuklarda erişkinlere göre daha sık görülen ve ağır seyreden 

TB menenjiti ve milier TB gibi ağır formlardan koruyuculuk daha yüksek olmaktadır. 

Çocuklardaki TB ölümlerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu yüzden ülkemizde 

çocuklara, özellikle bebeklik döneminde BCG aşı uygulaması önerilmektedir. 

Seyahat engeli var mıdır? Herhangi bir TB türünü edinme riski TB'li hastalardaki hastalık derecesi, maruz 
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kalma süresi ve havalandırma gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. En önemli risk, aynı 

uçuşta aktif akciğer TB’li bir hastanın olmasıdır. Eğer uçuşta TB’li bir kişi varsa, sekiz 

saat veya daha uzun süren uçuşlarda bulunan kişiler, kısa uçuşlara göre daha fazla 

risk altındadır.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yaşayan vatandaşlar için, TB'li kişilere olası 

uzun süreli maruz kalacak (örneğin klinik, hastane, hapishane veya sığınma evinde 

rutin olarak bulunan insanlarla temasa geçecek olanlar) yolcuların ABD’den 

ayrılmadan tüberkülin deri testi (TST) veya Interferon gama salınım testi (IGST)  

yaptırmaları önerilmektedir. TST veya IGST “negatif” ise, ABD’ye dönmesinden 8-10 

hafta sonra test tekrar edilmelidir. 

Eğer bir kişi TB’li birisinden hastalığa maruz kaldığını düşünüyorsa,  TST veya IGST 

yaptırmak için durumu bildirerek doktoruna veya yerel sağlık merkezlerine 

başvurmalıdır.  


