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Sunum Planı

• KBY’de TB: sorunun boyutu ve klinik özellikler

• Böbrek yetmezliğinde aktif tüberküloz ve 
tedavisi

• Latent tüberkülozu ne zaman, nasıl 
taramalıyız?

• Tüberküloz kemoproflaksisi: ne zaman, nasıl?



Tüberküloz sıklığının artması nedeniyle, 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1993 yılında 
tüberkülozu küresel tehdit olarak ilan 
etmiş, bir yıl sonra da Doğrudan 
Gözetimli Tedavi Stratejisini (DGTS) 
açıklamıştır. 



EPİDEMİYOLOJİ

• Günümüzde dünya 
nüfusunun yaklaşık üçte biri 
tüberkülozla infektedir.

• DSÖ’nün hesaplamalarına 
göre 2009 yılında 9.4 milyon 
yeni TB olgusu ortaya çıkmış 
ve 1.7 milyon kişi bu 
hastalıktan kaybedilmiştir.

WHO 2010.



EPİDEMİYOLOJİ

• Global olarak tüberküloz insidansı 100.000'de 
137’dir.

• Türkiye'de tüberküloz insidansı 100.000'de 
22'dır.

• ABD’de tüberküloz insidansı 100.000'de 
4.4’dür.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Türkiye’de verem savaşı 2010 raporu.
WHO, Global Tuberculosis Control, 2010



TB: Hedefler

• Ülkemizde amaç 2013 
yılına kadar TB insidansını
100.000'de 20’nin altına 
indirmek ve ilaçlara direnç 
gelişimine engel olmaktır.

• Türkiye'de DGTS 
uygulaması Haziran 
2006’da başlatılmıştır .
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M. tuberculosis

• M. tuberculosis 1-4 m uzunlukta, zorunlu aerob
olmakla birlikte, ortamdaki çok az oksijen ile
çoğalmadan varlığını sürdürebilen dayanıklı bir
basildir .

• M.tuberculosis kompleksi:
• M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M microti

• Aside dirençli boyanırlar.

• Hücre içi parazitidirler .

• Dokuda granülamatöz yanıta neden olurlar.  



Tüberküloz hava yolu ile bulaşan
hastalıkların klasik bir örneğidir.

Tüberküloz hastası her 
öksürük ile;

1-5 mikron çapında,

1-3 adet basil içeren,

3500 kadar

damlacık çekirdeğini
etrafa saçar.

Damlacık çekirdekleri saatlerce havada asılı kalabilir 
ve inhale edilirlerse alveollere ulaşabilir.



TB İnfeksiyonu Patogenezi

• Alveollere ulaşan basiller alveoler
makrofajlarca tutulurlar, makrofajlar içinde 
çoğalır ve alveolit oluştururlar.

• 2 hafta-2 ay içinde immün yanıt gelişir 
(hücresel immünite).

• İmmünitenin gelişmesiyle tüberküloz basilini 
tanıyan spesifik T  lenfosit (Th1) popülasyonu 
oluşur.
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TB Hastalığı Gelişme Riskini Arttıran Nedenler

Risk faktörü Relatif risk

HIV 9.7-170.3

Böbrek transplantasyonu 36.6-50

Son dönem böbrek 
yetmezliği, diyaliz

1.6-16

Diyabet 2.0-4.1

Silikoz 1.5-32.8

Uzun süreli steroid tedavisi 1.0-5.1

Lösemi, lenfoma 1.0-35

Rose DN. Arch Intern Med 2000;160:1513-21



KBY ve TB: Yatkınlığı Arttıran Faktörler

• Üremi ve/veya hemodiyaliz antijen sunan 
hücrelerin fonksiyonunda bozulmaya neden 
olur.

• T hücre yanıtı baskılanmıştır.

• Eşlik eden malnütrisyon, D vitamini eksikliği ve 
hipertiroidi gibi faktörler de infeksiyona
yatkınlığı arttırır.

Hussein MM. Seminars in Dialysis 2003;16(1):38-44 



Hemodiyaliz Hastalarında TB

Yazar,Yıl, Yer

Vaka/Total 
Diyaliz Hastası 

(Çalışma süresi)
Hemodiyaliz 
Süresi (ay)

Akciğer Dışı
Tutulum (%)

TB Mortalitesi
(% ölüm)

Rutsky et 
al. 1980, ABD

6/885 (8 yıl) 15 50 0

Malhotra et 
al. 1981, 
Hindistan

20/150 (5.5 yıl) 2 85 1.3

Cuss et al. 1986, 
Londra

11/137 (2.5 yıl) 25 71 27.3

Mitwalli. 1991, 
Suudi Arabistan

7/25 (1 yıl) 1.4 71 0

Özdemir et 
al. 1998, Türkiye

23/1140 (3 yıl) 39 65 30

Öner-Eyüboğlu 
et al. 1999, 
Türkiye

36/407 (15 ay) 2.5 86 1

Kazancıoğlu R et 
al. 2010, Türkiye

31/925 (3ay) 22 48 3.3



Akciğer Dışı Tüberküloz (AD-TB)

• Akciğer parankimi
dışındaki organlardan 
alınan örneklerde ARB 
gösterilebilen ya da 
tüberkülozla uyumlu 
histolojik ve klinik 
bulgusu olan hastalar 
bu olgu tanımına girer.



Türkiye’de Hemodiyaliz Hastalarında 
Tüberküloz 

(Tuberculosis in patients on hemodialysis in an endemic region)

• 31/925 olgu (%3.35)

• Ortalama diyaliz süresi 
62.6 ± 54.3

• Akciğerdışı tüberküloz 
oranı %48.39

• Mortalite %3.25

Kazancıoğlu R ve ark. Hemodialysis International 2010;14:505-9
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Akciğer Dışı Tüberküloz (AD-TB)

• KBY ve diğer 
imünyetmezlik
durumlarında granülom
oluşumu ve 
kazeifikasyon nekroz 
gelişimi olmayabilir.

• Tanı akciğer TB’den 
daha zordur.



KBY ve TB: Klinik Bulgular

• Sinsi ve nonspesifik bulgularla seyreder.

• Ateş %72 (%29-100)

• Halsizlik %69 (%29-100)

• Kilo kaybı %54 (%10-100)

• Öksürük %22 (%5-71)

• Ekstrapulmoner tutulum yerine ait 
semptomlar

• Gizli (okült) TB %21-50

Hussein MM. Seminars in Dialysis 2003;16(1):38-44.



Tanı Yöntemleri

• Bakteriyoloji

• Histopatoloji

• Tüberkülin cilt testi (TCT), İnterferon gama 
salınım testleri (IGRA)

• Moleküler testler (PCR)

• Klinik şüphe



Aktif TB Tanısı

• Kuvvetli klinik şüphe !
– Kronik öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı, bulanık diyalizat, 

akciğer dışı diğer tutulumlar..

• Akciğer grafisi önceki grafilerle karşılaştırılarak 
değerlendirilmelidir.

• Anormallik saptanırsa TB açısından ilgili uzman ile 
konsülte edilmelidir.

• Tanı açısından her türlü çaba gösterilmelidir.
– Balgamda ARB X3, gerekirse bronkoskopi, LAP biyopsisi, vd

• TB ile uyumlu belirti ve bulguları olan hastalarda tanı 
için örnekler alındıktan sonra tedavi başlanmalıdır.

Milburn H, et al. Thorax 2010;65:559-70.



Tüberküloz Tedavisinin
Temel İlkeleri

Tüberküloz hastasının başarılı bir şekilde tedavi olma
sorumluluğu ulusal halk sağlığı programına ya da 

klinisyene aittir.  Hastaya ait değildir.

ÇOK SAYIDA İLAÇ DÜZENLİ OLARAK 
UYGUN SÜRE KULLANILMALIDIR.



Aktif TB ve Tedavi

www.verem.org.tr

OLGU TANIMI BAŞLANGIÇ 
DÖNEMİ
(günlük)

İDAME DÖNEMİ

Yeni olgu 2 ay HRZE ya da HRZS 4 ay HR

Menenjit, milier, 
kemik-eklem TB

2 ay HRZE ya da HRZS 7-10 ay HR

Tedaviyi terkten 
dönenler, nüks olgular

2 ay HRZES
1 ay HRZE

5 ay HRE

Tedavi başarısızlığı 
olmuş olgular, kronik 
olgular

Uzmanlaşmış merkezlerde ikinci grup ilaçlarla 
tedavi

H; izoniyazid, R; rifampisin, Z; pirazinamid, S; streptomisin, E; etambutol



KBY’de TB Tedavisi

• KBY’li hastalarda yan etkilerle daha sık 
karşılaşılmaktadır.

• Kreatin klirensi ve diyalize girme durumlarına 
göre ilaç dozları ayarlanır.

• Dozların azaltılması yerine doz aralıklarının 
arttırılması önerilmektedir.

• İlaçların HD’den sonra verilmesi DGTS’e uyumu 
kolaylaştırır.

Milburn H, et al. Thorax 2010;65:559-70.
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KBY’de TB Tedavisi

• Kreatin klirensi 30 ml/dk üzerinde ise standart 
tedavi sürdürülür.

• Kreatin klirensi 30 ml/dk’dan az olanlar ve diyalize 
girenlerde;
– INH ve RİF normal dozda, günlük verilebilir (diyaliz 

günlerinde diyalizden sonra).

– PZA, EMB, SM haftada iki ya da üç kez ve diyalizden 
sonra verilir.

• Periton diyalizi yapılan hastalar da aynı şekilde 
tedavi edilmelidir.

www.verem.org.tr



Böbrek Yetmezliğinde Önerilen İlaç Dozları

Milburn H, et al. Thorax 2010;65:559-70



KBY’de TB Tedavisi

• Antitüberkülo ilaç uygularken bu hastalarda 
diabetes mellitus ve gastroparezi olabileceği, 
ilaç emiliminin etkilenebileceği 
unutulmamalıdır.

• Hasta ek ilaçlar kullanıyorsa, ilaç etkileşimleri 
olabileceği göz önüne alınmalıdır.

www.verem.org.tr



KBY’de TB Tedavisi ve Yan Etkiler

Hasta Tedavi Yaş İlaç Yan etki

1 Prediyaliz 65 RHZ Sarılık

2 Prediyaliz 35 RHZ İştahsızlık, bul-kus

3 SAPD 26 RHZ Sarılık, konfüzyon, gran mal 
nöbet

4 SAPD 28 RH Sarılık, bul-kus, sersemlik, 
akut depresif psikoz

5 SAPD 36 RH Sarılık

6 SAPD 46 RHZE Bul-kus, sersemlik, 
hallüsinasyon, kabus görme

7 SAPD 50 RHZ Başağrısı, gran mal nöbet

8 SAPD 59 RHZ Bulantı, ishal, konfüzyon

9 SAPD 34 RHZE Sersemlik

10 SAPD 63 RHZ İlaç ateşi

11 HD 53 RHZ Konfüzyon, gran mal nöbet

Quantrill SJ et al. Eur Respir J 2002:20;440-3.



KBY’de TB Tedavisi ve Yan Etkiler

Yan etki %

Transaminaz artışı 6.5

Nöropati 6.5

Görme bozukluğu 6.5

Ciltte kaşıntı, kuruluk,  
kızarıklık vd.

22.6

Kazancıoğlu R ve ark. Hemodialysis International 2010;14:505-9



Takip

• Tüm hastaların tedavi öncesi bazal karaciğer 
enzim düzeyleri bakılmalıdır.

• Aylık kontrolleri yapılmalıdır.

• Hastalar eğitilmeli ve yan etki oluştuğunda 
merkeze başvurması sağlanmalıdır.



Latent tüberkülozu ne zaman, nasıl 
taramalıyız?

• Latent TB infeksiyonunun doğrudan tanı kolay 
değildir.

• LTBİ prevalansı %20-70 arasında değişmektedir.

• Çoğunlukla akciğer grafisinde primer infeksiyon
sekelli, TCT pozitifliği ya da TB spesifik antijenlere 
karşı gelişen immünite ile tespit edilir.

• Yayma pozitif pulmoner TB hastası ile karşılaşım
öyküsü riski arttırır.



Latent tüberkülozu ne zaman, nasıl 
taramalıyız?

• KBY’li hastalarda bu konuda yeterli veri yoktur.
• TB ile temas, hastalık geçirme ve tedavi öyküsü 

sorgulanmalıdır.
• Akciğer grafisi tüm hastalardan istenmeli ve mevcut 

anormallikler araştırılmalıdır.
• İleri dönem böbrek yetmezliği ve immünsüpresyonu olan 

hastalarda TCT güvenilir değildir.
– Pozitif test anlamlı ancak negatif sonuçlar hastalığı dışlamaz.
– Negatif olan hastalarda 2 hafta sonra tekrarlanmalıdır (booster

etki).
– Ülkemizde bağışıklığı baskılanmış kişilerde ≥5 mm pozitif kabul 

edilmektedir.

Milburn H, et al. Thorax 2010;65:559-70 
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İnterferon gama salınım testleri (IGRA) 



TCT ve IGRA: Karşılaştırmalı çalışma

• 100 HD uygulanan olgu (Kasım-Aralık 2008)

• TCT pozitifliği %34

• IGRA %43

• Sonuç;
• IGRA sonuçları, TB hastası ile temas ve akciğer grafisinde

geçirilmiş TB sekelleri ile daha çok ilişkili, TCT ise BCG aşısı 
ve diyaliz etkinliği ile ilişkili bulunmuş.

Seyhan EC et al. Transpl Inf Dis 2010: 12: 98-105.



Öneriler

• TCT duyarsız ve önerilmiyor.

• IGRA daha yararlı bulunmuş.

• Tarama için hastanın TB açısından klinik 
değerlendirmesi ve kuvvetli şüphe varlığında 
IGRA öneriliyor.

• Ancak IGRA ile aktif TB-LTBİ ayrımı 
yapılamıyor.

Milburn H, et al. Thorax 2010;65:559-70.
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Ülkemizde Koruyucu İlaç Tedavisi Endikasyonları



Kemoproflaksi

• KBY’li hastalarda TB kemoproflaksisi açısından 
veriler kısıtlıdır.

• Aktif TB gelişme riskini %90 azaltmaktadır.

• Tedaviye başlamadan önce mutlaka aktif TB 
dışlanmalıdır.

• Kemoproflaksi kararı TB ile ilgili uzman görüşü 
alınarak verilmelidir.
– 6 ay süre ile izoniyazid 300 mg/gün ve pridoksin 10-25 mg/gün

– Kaynak olgu izoniyazide dirençli ise rifampisin 600 mg/gün en az 4-6 ay

• Yan etkiler açısından izlenmelidir.

Milburn H, et al. Thorax 2010;65:559-70.

www.verem.org.tr



Sonuç

• KBY, TB’a olan yatkınlığı önemli ölçüde 
arttırmaktadır.

• Klinik tabloların atipik olması ve akciğer dışı 
tüberkülozun sık görülmesi, tanı ve tedavide 
gecikmelere yol açmaktadır.

• Tanıya yönelik olarak gerekli tüm çaba sarf 
edilmelidir.

• Özellikle endemik bölgelerde güçlü klinik şüphe 
durumunda ampirik antiTB tedavi başlanabilir. 



Teşekkürler..


