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ÖZET

Eriflkin tüberküloz menenjit, h›zl› gidifl ve nörolojik sekeller nedeniyle yüksek mortalite ve morbiditeye
sahip bir ekstrapulmoner tüberküloz formudur. Bu nedenle erken tan› önemli, ama her zaman mümkün de-
¤ildir.

Bu çal›flmada 1991-1995 y›llar› aras›nda tüberküloz menenjit tan›s› konan 17 eriflkin olgu; öykü, klinik, la-
boratuvar ve radyolojik bulgular› yönünden de¤erlendirilerek, prognoza etki eden faktörler saptanmaya çal›-
fl›ld›.

Hastalar›n %59’u 25-45 yafllar› aras›nda idi. Olgular›m›z›n mortalite oran› %47 olarak belirlenirken bunla-
r›n %62.5’u klini¤imize kabul edildi¤inde III. evrede idi. Onyedi olgunun 15’inin (%88.2) yak›nmalar› yat›fltan iki
hafta veya daha önce bafllam›flt›. Beyin omurilik s›v›s›n›n mikroskobik incelemesinde befl (%29.4) olguda asi-
dorezistan basil görüldü. Kültürde ise ancak bunlar›n ikisinde Mycobacterium tuberculosis izole edilebildi.
Hastalar›m›z›n dördünde (%23.5) aktif veya geçirilmifl pulmoner tüberküloz ile ilgili bulgulara rastland›. Hid-
rosefali saptanan sekiz (%47) olgunun üçüne ventriküloperitoneal flant tak›ld›. ‹ki hastada tedavi s›ras›nda sap-
tanan ancak antitüberküloz tedavi ile gerileyen multipl tüberkülomlar tespit edildi.

Sonuç olarak eriflkin tüberküloz menenjit olgular›nda, semptomlar›n bafllang›c› ile tedaviye bafllama ara-
s›nda geçen süre ve nörolojik evre, prognoza etki eden en önemli faktörler olarak görüldü.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  Tüberküloz menenjit, Eriflkin, Prognostik Faktörler.

SUMMARY

Evaluation of 17 Cases of Adult Tuberculous Meningitis

Adult tuberculous meningitis is an extra-pulmonary form of tuberculosis which, because of a rapid cour-
se and neurological sequela, leads to high morbidity and mortality. For this reason, an early diagnosis is im-
portant but is not always possible.

The aim of this study, which was carried out between 1991-1995, was to evaluate the factors affecting
the prognosis of diseases in patients which had been diagnosied as tuberculous meningitis using the patients
history, clinical picture, and laboratory and radiological findings. Fifty nine percent of the patients were bet-
ween 25-45 years of age. The rate of mortality in these patients 47% and when they were admitted to the
hospital, 62.5% were in the second stage of the disease. In 15 (88.2%) of all patients, the symptoms had oc-
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GİRİŞ

Tüberküloz menenjit (TBM), tüberküloz tedavi-
sindeki gelişmelere rağmen yüksek ölüm (%15-50)
ve kalıcı sekel (%10-30) oranlarına sahip bir ekstra-
pulmoner tüberküloz formudur (1,2). İnfeksiyonu
geçirenlerin %5-10’unda santral sinir sistemi tutulu-
mu görülür (3-5). Bu oran Hindistan gibi endemik
bölgelerde %45’e kadar çıkabilir (1). Gelişmiş ülke-
lerde ise endemik bölgelerden gelen göçmenler,
AIDS’li hastalar, evsizler, bakım evlerinde yaşayanlar
gibi bazı belirli gruplarda akciğer tüberkülozu, milier
tüberküloz gibi formların görülme sıklığının artması-
na paralel olarak TBM oranı da artmaktadır (1,4-6).

TBM’nin kesin tanısı, etkenin beyin omurilik sıvı-
sında (BOS) üretilmesi veya direkt olarak boyalı pre-
paratta gösterilmesi ile konur (1,7). Ayrıca BOS’da;
adenozin deaminaz aktivitesinde yükselmenin göste-
rilmesi, lateks aglütinasyon ve ELISA yöntemi ile mi-
kobakteriyel antijen ve/veya antikorların saptanma-
sı, gaz-likid kromotografisi ile etkene ait tüberkülos-
tearik asidin saptanması ve polimeraz zincir reaksi-
yonu ile mikobakteriyal DNA’nın gösterilmesi erken
tanıda kullanılan yeni tetkiklerdir (1,2). Hastalığın
hızlı ve yıkıcı seyretmesi nedeniyle tanının bir an ön-
ce konulup tedavisinin vakit geçirilmeden başlanma-
sı gerekir (4,5). Ancak BOS’un laboratuvar incele-
mesi itinalı çalışmaya rağmen her zaman yardımcı
olmayabilir (5). Bu nedenle TBM tanısı; öykü, klinik,
mikrobiyolojik, biyokimyasal ve bazen radyolojik tet-
kiklerin birlikte değerlendirilmesi ile konur. TBM’de
erken tanıda amaç, erken tedaviye başlamaktır. Er-
ken tedavi de nörolojik komplikasyonların gelişmesi-
ni engellemesi açısından önemlidir. Nitekim erken
dönemde tedaviye başlanan hastalarda %100 iyileş-
me sağlanmaktadır. Aksi durumda 3-8 hafta tedavi
edilmeyen hastalarda ise ağır nörolojik komplikas-
yonların gelişmesi kaçınılmazdır (1,4,5,8).

TBM eskiden çocuklarda daha sık görülen bir
hastalık olarak değerlendirilirdi. Ancak Centers for
Disease Control’un (CDC) 1969-1973 yıllarında
Amerika’da yaptığı bir araştırmada olguların yarıya

yakınının 20-65 yaşları arasında olduğunu bildirme-
si ile TBM’nin erişkinlerde de önemli bir tüberküloz
formu olduğu gösterilmiştir (9). Literatürde erişkin
TBM serilerinde çocuk TBM serilerine göre olgu sa-
yısı çok değildir ve toplanan olgular uzun dönemleri
kapsamaktadır (1). Bu nedenle her hastanenin, ken-
di bölgesinin TBM olgularında prognozu etkileyen
faktörleri ve tanıda karşılaştığı güçlükleri belirlemesi,
infeksiyonun erken tanısı ve erken tedaviye başlama-
sı açısından önemlidir. Biz de bu amaçla; dört yıl bo-
yunca takip ettiğimiz TBM olgularını retrospektif
olarak gözden geçirdik.

MATERYAL ve METOD

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Kli-
nik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı kliniğine Ocak 1991-Aralık 1995 tarihleri ara-
sında menenjit tanısıyla yatan 84 hastadan TBM ta-
nısı konan 17 (%20.2) hasta retrospektif olarak ta-
randı. Tanı; öykü, klinik bulgular, biyokimyasal, mik-
robiyolojik ve radyolojik tetkikler ile kondu. TBM ta-
nısı koyarken dikkate alınan kriterler;

1) BOS kültüründe Mycobacterium tuberculo-
sis’in izole edilmesi veya boyamada (Erlich Ziehl Ni-
elsen) asidorezistan basilin görülmesi

2) Subakut menenjit bulguları (dört günden daha
uzun süren meningeal irritasyon bulguları) ile bera-
ber 10 hücre/mm3’den fazla hücre olması, BOS bi-
yokimya özellikleri (100 mg/dL’den yüksek protein,
45 mg/mL’den düşük glikoz, 2.1 Mmol’den yüksek
laktat)

3) Başka bir bölgeden elde edilen pozitif tüberkü-
loz kültürü veya direkt boyalı preparatta asidorezis-
tan basilin saptanması olarak belirlendi. TBM nöro-
lojik evreleri; British Medical Council tarafından bil-
dirilen üç evre olarak tanımlandı:

Evre I: şuur açık, nonspesifik semptomlar var,
nörolojik defisit yok.

Evre II: letarji ve davranış değişiklikleri, meninge-
al irritasyon bulguları, minor nörolojik defisitler (ka-
fa çifti tutulumları).
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curred 2 weeks or more before hospitalization. In the microscobic examination of CSF of 5 (29.4%) of the
patients, acid fast bacilli were seen. However, M. tuberculosis grew in the cultures of CSF of only 2 of the-
se. Evidence of active or previous pulmonary tuberculosis was found in 4 (23.5%) of our patients. Ventricu-
loperitoneal shuts were placed in 3 out of 8 patients who developed hydrocephalus. Multipl tüberculomas
which decreased with antituberculous treatment were detected in 2 patients during treatment.

In conclusion, in patients with tuberculous meningitis, the most important factors affecting the progno-
sis is the time between the development of symptoms and treatment as well as the neurologic phase.

KKeeyy  WWoorrddss  ::  Tuberculous Meningitis, Adult, Prognostic Factors.



Evre III: stupor, koma, konvülziyonlar, anormal
davranışlar, ağır nörolojik defisitler (1,2,5).

BOS ve diğer materyallerin kültürü Bactec Tb
460 Radyometrik sistemi ile yapıldı (10). Hastaların
hepsinde akciğer grafisi, sedimentasyon, kan sodyu-
mu ve kloru, serum ve idrar osmolaritesi, ALT ve
AST, ürik asit seviyeleri belirli aralıklarla değerlendi-
rildi. Ayrıca her hastaya Bilgisayarlı Beyin Tomogra-
fi (BBT) incelemesi ve tüberkülin deri testi yapıldı.

BULGULAR

Ocak1991-Aralık1995 tarihleri arasında menen-
jit tanısı ile yatan 84 hastanın 17 (%20.2) tanesi
TBM tanısı ile takip ve tedavi edildi. Hastaların kli-
nikte yatış süreleri 1-270 gün (ortalama 40 gün) idi
ve taburcu edilenlerin 12-24 ay boyunca takip edil-
mesi planlanmış idi. Hastaların 13’ü erkek, dördü
kadın olup 15-60 (ortalama 32) yaşında idiler. Nöro-
lojik evrelere göre ikisi Evre I, dokuzu Evre II, altısı
Evre III’de idi. Hastaneye yatış öncesi semptomların
başlangıç süresi 15 (%88.2) hastada iki hafta veya
daha fazla idi (Tablo 1). İlk başvuru sırasında en sık
tespit edilen belirti ve bulgular; 12 (%70.6) hastada
kusma/bulantı, 12’sinde (%70.6) kilo kaybı, 11’inde
(%64.7) ateş, dokuzunda (%53) başağrısı, yedisinde
(%41) meningeal irritasyon bulguları ve altısında
(%35.6) şuur kapalılığı idi (Tablo 2). Sadece dördün-
de (%23.5) tüberkülin testi 10 mm’nin üstünde idi.
Üçünde (%17.6) şuur düzeyleri geldikleri döneme
göre bozuldu. Hastaların dördünde (%23) aktif veya
geçirilmiş akciğer tüberkülozu ile ilgili kanıt vardı;
bunların ikisinde balgamda direkt mikroskobik ince-
lemede asidorezistan basil saptanırken ikisinde akci-
ğer grafisi ve torakal BT’de kavitasyon saptandı. Ay-
rıca üçünde eskiden geçirilmiş ve tedavisi şüpheli ak-
ciğer tüberkülozu öyküsü vardı.

Hastalarımızın dördünde (%23.5) serum sodyu-
mu (135 mEq/L) ve kloridi (<95 mEq/L) düşüktü.
Hipovolemik olmayan bu hastaların idrar sodyumla-
rı ( >20 mmol/L) iken idrar (>500 mOsm/kg) ve se-
rum (<280 mOsm/L) osmolariteleri uygunsuz
antidiüretik hormon (ADH) sendromu ile uyumlu idi.
Bu hastaların aldığı sıvılar kısıtlandığında klinik ve bi-
yokimyasal düzelme görüldü.

Tüm hastaların sekizinde (%47) başlangıçta löko-
sitoz (11000 mm3) vardı ve 13’ünde (%76.4) sedi-
mentasyon 50 mm/saatin üstünde idi.

Ölen sekiz hastanın (%47) altısı III. evrede idi ve
semptomlar en az bir ay önce başlamıştı. Bu hasta-
lara 12-24 saat içinde antitüberküloz tedavi başlan-
masına rağmen 1-10 (ortalama 2) gün arasında kay-
bedildi. Yaşayan dokuz hastanın sekizi I ve II. evrede

idi. Bunların klinikte yatış süreleri 40-270 gün ara-
sındaydı ve dördüne kliniğe yatıştan 3-6 gün önce
antitüberküloz tedavi başlanmıştı. Beş hastaya anti-
tüberküloz tedavi 1-5. gün arasında başlandı.

Tüm hastaların beşinin (%29.4) BOS’unda direkt
boyalı preparatda asidorezistan basil görüldü. Bunla-
rın ikisinde (%11.8) Bactec ile üreme saptandı ve
antitüberküloz ilaçlara (izoniasid, etambutol, rifampi-
sin, streptomisin) duyarlılık testi yapıldı. Diğer 12
(%70.6) olguda tedavi sırasında tekrar edilen BOS
tetkiklerinde direkt boyalı preparat incelemesi ve
kültür olumsuz sonuçlandı.

BOS hücre incelemesinde bir hastanın dışında
hepsinde (%94.1) lenfosit hakimiyeti (>%50) vardı.
Hücre sayısı ikisinde (%11.8) >500/mm3, beşinde
(%29.4) 200-500/mm3, onunda (%58.8)
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Tablo 1. Semptomların Başlangıç Süresi ve
Nörolojik Evrelere Göre Hastaların Dağılımı.

Süre Sayı Evre

I II III

0-14 gün 2 (%11.8) - 1 1

15-29 gün 4 (%24.5) 1 2 1

>30 gün 11 (%64.7) 1 6 4

Tablo 2. Onyedi Olgunun Semptom ve Fizik
Muayene Bulguları.

Sayı %

Başağrısı 9 53

Ateş 11 64.7

Kusma/Bulantı 12 70.6

Kilo kaybı 8 47

Ajitasyon/Davranış
değişikliği 3 17.6

Şuur kapalılığı 6 35.2

Konfüzyon 6 35.2

MİS bulguları* 7 41

Parezi 2 11.8

Konvülzyon 2 11.8

Kafa çifti tutulumu (6. kç) 2 11.8

Akciğer tbc** 4 23.5

Tüberkülin pozitifliği 5 29.4

* Ense sertliği, Kerning-Brudzinski belirtileri, patolojik refleks

** Akciğer tüberkülozuna  ait kanıt veya öykü



<200/mm3 idi. BOS biyokimya incelemesinde;
11’inde (%64.7) BOS glikozu <45 mg/dL, hepsinde
(%100) protein >100 mg/dL, 12’sinde (%70.6) lak-
tat >2.1 Mmol idi.

BBT incelenmesi ilk 24 saatte yapıldı ve daha
sonra klinik takipleri sırasında tekrar edildi. Başlan-
gıçta BBT bulguları üçünde hidrosefali, bazal arak-
noidit ve infarkt, beşinde hidrosefali, üçünde bazal
araknoidit, ikisinde beyin ödemi vardı. Diğer hasta-
ların BBT incelemesinde birinde serebral atrofi sap-
tanırken üçü ise normal olarak değerlendirildi. Bazal
araknoidit, hidrosefali ve infarkt saptanan üç hasta-
nın ikisinde tedaviye başladıktan 21-30 gün sonra
tekrar edilen BBT’lerinde multipl tüberkülomlar sap-
tandı. Hidrosefali saptanan toplam sekiz (%47) has-
tanın üçüne ventriküloperitoneal şant takıldı. Tedavi-
de aktif veya geçirilmiş akciğer tüberkülozuna ait ka-
nıtı olan hastalara dörtlü, diğer hastalara üçlü antitü-
berküloz tedavi başlandı (İlaç dozları; isoniazid (INH)
400 mg/gün, rifampisin (RİF) 600-900 mg/gün,
etambutol (ETM) 25-15 mg/kg/gün, streptomisin
(SM) 1 g/gün, pirazinamid (PR) 25 mg/kg/gün).
Dörtlü kombinasyonda ilk dört ay INH, RİF, PR,
ETM veya SM ile başladı ve tedavi INH+RİF ile ta-
mamlandı. Üçlü kombinasyonda ise ilk dört ay INH,
RİF, PR veya ETM olarak başlanıp tedavi INH ve
RİF ile sonlandırıldı. Her iki kombinasyonda ETM ilk
iki ay 25 mg/kg, son iki ay 15 mg/kg olarak veril-
di. SM total dozu ise 60 g olarak belirlendi. Tedavi
12-18 ay uygulandı. II. ve III. evredeki hastalara kli-
nik durumlarına göre 4-6 hafta süresince azaltılarak
1 mg/kg prednisolon verildi.

TARTIŞMA
TBM, ekstrapulmoner tüberküloz formları ara-

sında hızlı gidiş ve nörolojik sekelleri nedeniyle öne-
mini koruyan bir infeksiyondur. Her yaşta görülebi-
len TBM çocuklarda özellikle ilk beş yaşta, erişkinler-
de 25-45 yaşları arasında daha sık görülmektedir
(2). Özellikle 20 yaşın altındakiler erişkin grubun ya-
rıya yakınını oluşturmaktadırlar. Türkiye’de yapılan
çalışmalarda da olguların %51-52 kadarı 15-30 yaş
grubundadır (11). Bizim olgularımızın da sekizi
(%47) bu yaş grubunda idi. Son zamanlarda erişkin-
lerde insidansının arttığı vurgulanırken bunda reakti-
vasyonun yanısıra infeksiyonun geç dönemde alın-
ması da sorumlu tutulmaktadır. TBM, primer infek-
siyonun erken veya geç komplikasyonu olarak geli-
şir. Her durumda etken santral sinir sistemine dola-
şım yoluyla ulaşır. Tedavi edilmeyen olgular 5-8 haf-
ta içinde kaybedilirler (1,4,5).

Erişkin TBM klasik olarak subklinik nonspesifik
semptomlar ile başlar. Genelde iki hafta ve daha faz-

la süren ateş, halsizlik, intermittant başağrısı, kilo
kaybı gibi semptomları giderek şiddeti artan nörolo-
jik bulgular izler (meningeal irritasyon bulguları, şid-
detli başağrısı, kafa çifti paralizileri gibi) (4,5,8,12).
Akut gidiş erişkin TBM’lerin sadece %14’ünde görü-
lür (4). İlk iki haftada bu nonspesifik bulgular ile tanı
koymak çok güçtür. Bu dönemde önceden diğer or-
gan tüberkülozu veya tüberküloz ile temas öyküsü-
nün olması, şüphe uyandırması açısından önemlidir.
Ancak erişkin TBM’lerde tüberküloz öyküsünün %8-
12 gibi düşük bir oranda olması tanıyı güçleştiren di-
ğer bir faktördür (1,12). Bizim olgularımızın
%88.2’sinde yakınmaları yatıştan iki hafta veya da-
ha önce başlamıştı. Sadece %23.5 hastada pulmo-
ner tüberküloza ait eski veya yeni bulgular vardı. Bu
oran Ulusoy ve arkadaşlarının (%28) ve Ural ve ar-
kadaşlarının bulduğu oranlara (%17.6) yakındır
(13,14). İncelenen olgularda en sık saptanan bulgu
ve belirtiler; kusma/bulantı (%70.5), ateş (%64.7),
başağrısı (%53), kilo kaybı (%47), meninks irritasyon
bulguları (%41), şuur kapalılığı ve konfüzyon
(%70.5) olarak saptandı. Sadece %23.5’inde önce
nospesifik antibiyotik tedavi denenmiş ve klinik ve
BOS bulgularının yerleşmesinden sonra TBM tanısı
ile spesifik tedavi başlanmıştı. Sonuç olarak geriye
kalan hastalarda tanı ve erken tedavi gecikmişti. Ta-
nı olanaklarının kısıtlı olduğu yerlerde öykü, klinik gi-
diş önemli ipuçları verebilir. Öte yandan özellikle I.
evrede gelen hastaya gelişmiş olanakları olan hasta-
nelerde bile kısa sürede tanı konamayabilir (4).

TBM tanısında etkenin üretilmesi ve direkt boya-
lı preparatta gösterilmesi kesin tanı kriterleridir. Di-
rekt boyalı preparatta asidorezistan basilin gösteril-
mesi %10-40 arasındadır (1,8,12,15,16). BOS’un
asidorezistan basil yönünden uygun bir yöntemle ve
tekrar tekrar incelenmesi bu oranı %90’a kadar çı-
karabilir (2). Ulusoy ve arkadaşlarının  direkt boyalı
preparatta asidorezistan basil görme oranı %2 iken,
Çam ve arkadaşları %6.6, Yüce ve arkadaşları ise
%34.7 olarak bildirmişlerdir (13,17,18). Bununla
beraber bazı çalışmalarda hiç basil gösterilememiştir
(14,19). Bizim olgularımızda asidorezistan basil gö-
rülme oranı (%29.4) literatür ile uyumludur. Ayrıca
Kennedy ve Fallon ilk incelemede basili saptama
oranlarını %37 olarak tespit ederken tekrar edilen 2.
ve 3. örneklerde bu oranı %87’ye kadar çıktığını
bildirmişlerdir (16). Yapılacak çalışmalarda yukarda-
ki araştırmacıların göstermiş olduğu gibi BOS’un bir
çok kez incelenmesi ile direkt mikroskobik inceleme-
de asidorezistan basil görülme oranının artması
sağlanabilir.
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Literatürde kültür sonuçlarına ilişkin olarak da
değişik oranlar verilmektedir (%45-90). Bu değişiklik
laboratuvar olanaklarına ve alınan materyalin kalite-
sine bağlıdır. Bununla beraber serilerin çoğunda kül-
tür pozitifliği %50’nin altındadır (1,4,7,15). Ulusoy
ve arkadaşları, kültür pozitiflik oranlarını %21 olarak
bildirirken, Özakın ve arkadaşları %15.3 üreme sap-
tadıklarını bildirmişlerdir (13,19). Diğer bir çalışma-
da %17.6 olguda üreme saptanmıştır (14). Çam ve
arkadaşları ise hiç üreme saptayamamışlardır (17).
Bizim oranımızın (%11.7) özellikle Bactec sistemi ile
çalışmamız nedeniyle daha yukarda olmasını bekler-
dik. Ancak burada kültür için alınan materyalin kali-
te ve kantitesinin (kanlı, az miktarda BOS vb.) yanı-
sıra laboratuvara iletilme yolunun uygun olmaması,
hastanın önceden antitüberküloz tedavi almış olması
ve TBM’de BOS’da çok az sayıda bakteri olması gibi
faktörler etkili olmuş olabilir. Ayrıca ölen sekiz hasta
ortalama iki gün içinde kaybedildi ve bu hastaların
çoğundan tekrar tekrar BOS örneği alma imkanı ol-
madı.

BOS hücre sayısı, tipi ve biyokimyasal inceleme-
si tanıda ve hastalığın takibinde önemli tetkiklerdir
(1,4,5). Nitekim olgularımızın %70.6’sında tanı öy-
kü, klinik ve BOS’un biokimyasal incelemesine daya-
nılarak konuldu ve tedavi başlandı. Bu olguların hep-
sinde (%100) yüksek BOS proteini, %70.6’sında
yüksek BOS laktatı, %64.7’sinde düşük BOS gliko-
zu ve %58.8’inde 100-200/mm3 lenfosit hakimiye-
tinde hücrelerin saptanması BOS tetkikinin önemini
vurgulamaktadır.

Olgularımızın %23.5’inde uygunsuz ADH
sendromunun biyokimyasal kanıtları vardı. Bu bulgu,
TBM şüphemizi arttıran diğer önemli bir faktördür.
Uygunsuz ADH sendromu, TBM’li olguların çoğun-
da saptanan hiponatremi, hipokloremiye ek olarak
idrar ve serum osmolaritesinin anormal değerleri ve
dolaşımdaki artmış ADH sekresyonunun gösterilme-
si ile uyumlu bir komplikasyondur (4,5,20).

TMB’de tüberkülin pozitifliği erişkinlerde bazı ça-
lışmalarda %40-65 arasında gösterilmekle beraber
genelde hastaların çoğunda negatiftir (1). Malnütris-
yon,debilite, şiddetli sistemik hastalığa eşlik eden
genelde geçici negatiflik durumu, endemik bölgeler-
de yanlış yorumlama, tüberkülin solüsyonunun yan-
lış korunması ve uygulanması gibi pek çok faktör tü-
berkülin testinin negatif yorumlanmasına neden ola-
bilir (1,12,15). Bununla beraber önceden negatif
olan olguların %5-50’sinde tedavi sırasında serokon-
versiyon olabileceği bildirilmiştir (4). Bizim tüberkü-
lin deri testi pozitiflik oranımız %29.4 olarak saptan-
dı. Hastaların çoğunun hastalığın şiddetli döneminde

olması, sosyoekonomik seviyelerinin genelde düşük
olması ve bu nedenle iyi beslenmemeleri bu düşük
oranı açıklayabilir.

Nörodiagnostik işlemlerin (BBT, karotid anjiog-
rafi, siternografi gibi) hiçbiri TBM’de görülen radyo-
lojik değişiklikler için patognomonik değildir. Bu ne-
denle kullanımlarının fokal nörolojik defisiti olan ve-
ya belirgin intrakranial basınç artışı olan hastalar ile
sınırlandırılması önerilir. Bununla beraber kompli-
kasyonların değerlendirilmesinde ve takiplerinde kul-
lanışlı yöntemlerdir. Bu yöntemler ile saptanan
komplikasyonlar; hidrosefali (kommunikan ve non
kommunikan), bazal araknoidit, parankimal hipo-
dens lezyonlar, periventriküler hipodansite, infarkt-
lar ve tüberkülomlardır (1,4,5,8).

Hidrosefali, daha çok bazal sisternaların tüberkü-
loz eksudasına bağlı olarak akut tıkanıklığı ile, daha
az 4. ventrikül, foramen ve sylvius kanalının tıkan-
ması sonucu gelişir. Hastalığın geç dönemlerinde ise
araknoidit yapışıklıklarına bağlı gelişebilir (1,2,5).
Hastalığın süresi ile ilgilidir. Tedavi edilmeden 4-6
hafta süre bekleyen hastalarda görülmesi kaçınıl-
mazdır (1,4,5). Erişkinlerde çocuklara göre daha az
gelişmekle beraber hidrosefali özellikle orta derece-
de basiler eksuda ile birlikte ise vakit geçirmeden
ventriküler şant takılması gerekir (5). Hastalarımızın
%47’sinde ilk BBT’lerinde hidrosefali vardı ve üçüne
ventriküloperitoneal şant takılması gerekti. Şant ta-
kılmasını takiben genel durumlarında belirgin düzel-
me sağlanan hastaların hepsi taburcu edildi. Erişkin
TBM’de hidrosefali gelişimi dikkatle değerlendirilirse
ve zamanında müdahale edilirse hayat kurtarıcı oldu-
ğu unutulmamalıdır. Bununla beraber bazal gangli-
onlarda infarkt ile seyreden olguların 1/3’ünde bazal
araknoidit görülür. Bu ise prognozu olumsuz yönde
etkileyen bir faktördür (1,3). Bazal araknoidit ile sey-
reden olgularımızın (%35.2) hepsi yaşadı ama; özel-
likle hidrosefali ile beraber olan olgularda tedaviye
verdikleri yanıt ve hastanede kalış süreleri uzadı.

TBM’lerde %10 oranında genelde multipl tüber-
külomlar bildirilmiştir. Tüberkülomlar TBM’den kli-
nik olarak ayrı bir hastalıktır. Seyrek olarak TBM’nin
tedavisi sırasında veya sonrasında gelişir. Gelişme-
miş ülkelerde önceden intrakranial kitle olarak tanı
konan vakaların %15-50’sinde, gelişmekte olan ül-
kelerde ise %0.2’sinde tüberkülom tanısı konmuştur.
Antitüberküloz tedavi ile ortalama 12 haftada gerile-
yen tüberkülomlarda cerrahi girişim sadece histolo-
jik tanı veya eşlik eden bakteriyel infeksiyonu ekarte
etmek için kullanılır (1,4,21). İki (%11.8) olgumuzda
antitüberküloz tedavi sırasında tekrar edilen BBT’le-
rinde multipl tüberkülomlar tespit edildi. Tedavi ile



bir hastada tüberkülomlar kayboldu. Tedavisi devam
eden diğer hastada tüberkülomlar belirgin olarak kü-
çüldü.

TBM mortalitesi yüksek bir infeksiyon hastalığı-
dır (%15-50) (1,2). Ülkemizde de çeşitli çalışmalarda
bu oran %12-41 arasında bulunmuştur (13,17-
19,22). Mortaliteyi arttıran en önemli faktörler; ta-
nıda ve tedaviye başlamada gecikme, ileri yaş, ileri
evre, milier tüberkülozun eşlik etmesi gibi faktörler-
dir (6,12,23). Bizim mortalite oranımız da %47 ile
oldukça yüksek olarak tespit edildi. Bu yüksek mor-
talitenin en önemli nedeni; hastaların tanı ve tedavi-
sinde bizim kliniğimize gelene kadar olan gecikme-
dir. İleri evre, özellikle komplikasyonlar geliştikten
sonra ne kadar erken tedavi başlanırsa başlansın so-
nucu olumsuz etkilemektedir. Nitekim kaybedilen ol-
guların %62.5’i kliniğimize yatırıldığında III. evrede
idi.

TBM ülkemiz için halen önemini koruyan bir
ekstrapulmoner tüberküloz formudur. Erken tanıda
zorluklar vardır. Düşük sosyoekonomik düzey, kötü
hijyen koşulları ve eğitimsizlik tüberkülozun her for-
munun artışından sorumludur. Bu nedenle özellikle
endemik bölgelerden gelen subklinik seyir gösteren
ateş, başağrısı, kilo kaybı özellikle kişilik değişiklikle-
ri ile beraber ise eski tüberküloz veya tüberkülozlu ile
temas öyküsü olsun veya olmasın TBM akla getiril-
melidir. Çünkü şüphe tanıya yönelik tetkiklerin daha
dikkatli değerlendirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca
hastanın başvurduğu sırada bulunduğu klinik evre,
tedaviye başlama süresi ve nörolojik komplikasyon-
lar prognozu etkileyen en önemli faktörler olarak
görülmektedir.
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