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ÖZET

Giriş: Tüberküloz menenjit geliflmekte olan ülkelerde hala önemli bir sa¤l›k sorunudur. Klinik spektrumu
oldukça genifltir. Kronik bafl a¤r›s› ve hafif bilinç de¤iflikliklerinden komaya yol açabilen ciddi menenjit bu kli-
nik tabloya örnektir. 

Hastalar ve Metod: Bu retrospektif çal›flmada klini¤imizde izlenen tüberküloz menenjit olgular› klinik se-
yir, laboratuvar özellikleri ve tedavi yan›tlar› aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir. Ocak 2000-Aral›k 2005 tarihleri
aras›nda toplam 22 hasta çal›flmaya dahil edilmifltir. 

Bulgular: Hastalar›n 11’i erkek, 11’i kad›n ve yafl ortalamalar› 35 (15-74) y›l idi. Hastalar›n en s›k baflvuru
flikayetleri bafl a¤r›s› (%100), atefl (%82) ve bilinç bulan›kl›¤› (%77),  en s›k saptanan fizik muayene bulgular› bi-
linç bulan›kl›¤› (%77), ense sertli¤i (%73) ve atefl (%54) idi. Hastalar›n beyin omurilik s›v›s› (BOS) incelemele-
rinde saptanan ortalama lökosit say›s› 556 ± 538 hücre/mm3, protein ve glukoz konsantrasyonlar› s›ras›yla
1656 ± 1439 mg/L ve 29.5 ± 19.2 mg/dL idi. Sadece bir hastan›n BOS incelemesinde aside dirençli basil görül-
dü. Sekiz hastada BOS kültüründe Mycobacterium tuberculosis üredi. Tüm hastalara izoniazid, rifampisin, mor-
fozinamid ve etambutol tedavisi baflland›. On alt› hastada antitüberküloz tedaviye ek olarak steroid kullan›ld›.
Hastalar›n 13’ünde tüberküloz menenjite ba¤l› sekeller geliflirken, takip s›ras›nda 3 hasta eksitus oldu.

Sonuç: Sonuç olarak, yak›nmalar› uzun süreli olan ve menenjit düflündüren hastalarda, ay›r›c› tan›da tü-
berküloz menenjit düflünülmeli ve gerekti¤inde ampirik olarak antitüberküloz tedavi bafllanmal›d›r.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Menenjit

SUMMARY

Evaluation of 22 Tuberculous Meningitis Cases

Introduction: Tuberculous meningitis is an important health issue in developing countries. Clinical spect-
rum may vary from mild headache to coma. 

Patients and Methods: In this retrospective study clinical and laboratory features, treatment options
and prognosis of tuberculous meningitis cases were evaluated. Between January 2000 and December 2005,
22 patients were enrolled to the study. 

Results: Eleven (50%) of 22 cases were male. Patient’s ages ranged from 15 to 74 years with mean 35
years. The most frequent complaints were headache (100%), fever (82%) and unconsciousness (77%) and the
most frequent physical examination findings were alteration in consciousness (77%) neck stiffness (73%) and
fever (54%). Mean leucocyte count, protein and glucose concentration of cerebrospinal fluid (CSF) were 556
± 538 cell/mm3, 1656 ± 1439 mg/L and 29.5 ± 19.2 mg/dL, respectively. Only one patient had a positive CSF
smear for acide resistant bacilli. Mycobacterium tuberculosis was isolated from CSF in 8 of 22 patients. All

Klinik Çalışma/Research Article



Tüberküloz menenjit ilk olarak tanımlandığı
1836 yılından itibaren özellikle gelişmekte olan ülke-
lerde hala önemli bir sağlık sorunudur[1]. Günümüz-
de 2 milyarın üzerinde insan tüberküloz basili ile in-
fekte iken, yaklaşık %10’unda hastalık gelişmekte-
dir. Santral sinir sistemi (SSS) tutulumunun insidansı
ise hastalığın toplumdaki yaygınlığı ile doğrudan iliş-
kilidir. Tüberküloz menenjit genellikle primer infeksi-
yonun bir komplikasyonudur. Akciğer dışı tüberküloz
olgularının %5-15’inde SSS tutulumu görülmekte-
dir[2]. Klinik spektrumu oldukça geniştir, kronik baş
ağrısı ve hafif bilinç değişikliklerinden komaya yol
açabilen ciddi menenjit bulgularına kadar değişebil-
mektedir[1-3]. İleri dönem hastalarda ve uygun teda-
vi edilmeyen vakalarda mortalitesi %50’lere ulaş-
maktadır[1].

Bu çalışmada, kliniğimizde izlenen tüberküloz
menenjit olgularının klinik seyir, laboratuvar özellik-
leri ve tedavi yanıtları açısından incelenmesi amaç-
lanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Çalışmamızda Ocak 2000-Aralık 2005 tarihleri
arasında kliniğimizde tüberküloz menenjit tanısıyla
takip ve tedavi edilen olgular retrospektif olarak de-
ğerlendirilmiştir. Hasta dosyaları incelenerek, her
hasta için demografik özellikleri, klinik ve laboratu-
var bulguları ve tedavi protokolü ile takip bilgilerini
içeren bir form doldurulmuştur.

Tüm hastalarda, hemogramı, eritrosit sedimen-
tasyon hızı (ESH), rutin biyokimya ve C-reaktif pro-
tein testleri ile lomber ponksiyon yapılarak beyin
omurilik sıvısı (BOS) incelemeleri yapılmıştır. Bütün
BOS örneklerinden Gram, metilen mavisi, çini mü-
rekkebi ve Erlich-Ziehl Nielsen yöntemi ile aside di-
rençli basil (ARB) incelemesi yapılmış, BOS’da pro-
tein ve glukoz düzeyleri ile eş zamanlı olarak serum
glukoz düzeyleri ölçülmüştür. BOS örnekleri kanlı
agar, EMB agar, çikolata agar ve Löwenstein-Jensen
besiyerlerine ekilmiştir. Löwenstein-Jensen besiyer-
leri haftalık olarak üreme varlığı yönünden kontrol

edilmiştir. BOS ve serumda adenin deaminaz (ADA)
düzeyi saptanmıştır. Hızlı tanıda kullanılan polimeraz
zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ve üreyen bakteri-
lerin antibiyotik duyarlılık testleri Refik Saydam Hıf-
zıssıhha Merkezi Başkanlığı Tüberküloz Laboratuva-
rında yapılmıştır.

Vaka Tanımı

Tüberküloz menenjit kesin tanısı BOS kültürün-
de Mycobacterium tuberculosis izole edilmesi duru-
munda konulmuştur. Olası tüberküloz menenjit tanı-
sı ise; uygun klinik bulguları olan hastalarda tüberkü-
loz menenjit ile uyumlu BOS bulgularının varlığı (len-
fositlerin hakim olduğu pleositoz, protein seviyesinin
> 450 mg/L’den yüksek olması, glukoz seviyesinin
< 30 mg/dL’den düşük olması), BOS kültüründe di-
ğer bir bakteri, virüs veya mantarın izole edilmeme-
si ve antitüberküloz tedaviye cevap alınması duru-
munda konulmuştur. Ayrıca, ekstranöronal tüberkü-
lozu olan hastalarda menenjit bulguları olması ve an-
titüberküloz tedaviye cevap alınması olası tanı olarak
kabul edilmiştir[4].

Hastalar Gordon ve Parsons kriterlerine göre nö-
rolojik olarak Evre I, II ve III olarak ayrılmışlardır[5].
Şuuru açık, nonspesifik bulguları olan ve nörolojik
semptomları olmayan hastalar Evre I olarak kabul
edilirken; meninks irritasyon belirtileri, konfüzyon ve
minör nörolojik defisiti olan hastalar Evre II; ciddi şu-
ur değişiklikleri, stupor veya koma, konvülziyon, be-
lirgin parezi ve istemsiz hareketleri olan hastalar ise
Evre III olarak kabul edilmişlerdir.

Her hastaya 5TU PPD solüsyonu kullanılarak
Mantoux deri testi yapılmış, sonuçlar 72 saat sonra
değerlendirilmiş ve test cevabında endürasyonun 10
mm ve üzeri olması pozitif olarak kabul edilmiştir.
Test sonucu anerjik olarak tespit edilen hastalarda
test 2 hafta sonra tekrarlanmıştır. 

Her hastada akciğer grafisi ve kraniyal manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı to-
mografi (BT) çektirilmiştir. BT veya MRG’de başka
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patients were treated with isoniazid, rifampicin, ethambutole and morphozinamid combination. Prednisolon
treatment was added to the treatment in 16 patients. During follow up, complications of tuberculous menin-
gitis were detected in 13 patients and 3 patients died. 

Conclusion: In conclusion, tuberculous meningitis should be thought in the differential diagnosis of me-
ningitis in patients who had long duration of symptoms and empirical antituberculous treatment should be
started.
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bir etyoloji ile açıklanamayan nodüler lezyonlar tü-
berkülom olarak kabul edilmiştir. 

Her hastaya izoniazid (5 mg/kg/gün, maksimum
300 mg), rifampisin (600 mg/gün), etambutol (15-
25 mg/kg/gün) ve morfozinamid (25 mg/kg/
gün)’den oluşan antitüberküloz tedavisi başlanmıştır.
Bu tedavinin 2 ay uygulanmasından sonra etambu-
tol ve morfozinamid kesilmiş, tedavi süresi iki ilaçla
12 aya tamamlanmıştır. Evre II ve III’te yer alan has-
talara 1 mg/kg/gün dozunda prednizolon başlan-
mış, 1 ay bu dozdan verildikten sonra doz azaltılarak
ilaç kesilmiştir.

Hastaların son değerlendirmelerinde saptanan
ve başka bir nedene bağlanamayan nörolojik bo-
zukluklar hastalığa bağlı sekel olarak değerlendiril-
miştir.

BULGULAR

Çalışmaya 11’i erkek, 11’i kadın olmak üzere 22
hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaşları 15-74 yıl
arasında değişmekteydi ve yaş ortalamaları 35.5 ±
16.5 yıl idi.  Hastaların 11’inde akciğer tüberkülozu
geçirme öyküsü saptanmıştı.

Sekiz hasta kesin tüberküloz menenjit iken, 14
hasta olası tüberküloz menenjit olarak kabul edildi.
Hastaların hepsinde başvuruda başağrısı şikayeti var-
dı, diğer sık saptanan şikayetler olarak ateş öyküsü
hastaların 18 (%82)’inde, bilinç bulanıklığı 17
(%77)’sinde görüldü.  Nörolojik defisit olarak diplopi
başvuru anında 9 hastada saptandı. Hastaların şika-
yetlerinin süresi 1 hafta ile 5 ay arasında değişiyor-
du. Bu süre 4 hastada 15 günden az, 18 hastada 15
günden fazla idi. Şikayet süresi eksitus olan 3 hasta-
da 4 aydan uzundu. Ateş, ense sertliği ve bilinç bu-
lanıklığı en sık saptanan fizik muayene bulgularıydı

(Tablo 1). Kerning ve Brudzinski testleri 9 hastada
pozitif bulundu.  Tüberküloz için aşı öyküsü ve BCG
skarı bir hastada vardı. PPD deri testi 4 hastada ne-
gatif iken diğerlerinde pozitif bulundu.

Hastaların laboratuvar incelemelerinde, 7 hasta-
da lökositoz saptandı. ESH ortalama 52 ± 32 mm/
saat olarak bulundu. Hastaların hepsine lomber
ponksiyon uygulanarak BOS incelemesi yapıldı.
Hastaların akut faz göstergeleri ve BOS bulguları
Tablo 2’de gösterilmiştir.

BOS ARB incelemesi bir hasta dışında tümünde
negatifti. Hastaların 8’inde BOS kültüründe M. tu-
berculosis üredi. Hastaların 14’ünde BOS’da tüber-
küloz PCR testi yapılabildi ve 2 hastada pozitif ola-
rak saptandı. BOS PCR’si pozitif olan 2 hasta ve
BOS ARB incelemesinde pozitiflik saptanan hastada
BOS kültüründe M. tuberculosis üredi. BOS ADA
seviyesi üç hastada yüksek olarak bulundu. Beyin BT
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Tablo 1. Tüberküloz menenjitli hastalarda sık
saptanan semptom ve fizik muayene bulguları
(n= 22)

Sayı %

• Semptomlar 
Baş ağrısı   22 100
Ateş 18 82
Bilinç bulanıklığı 17 77
Bulantı-kusma 15 68
Diplopi 9 41

• Fizik muayene bulguları
Bilinç bulanıklığı 17 77
Ense sertliği 16 73
Ateş (> 37.3°C) 12 54
Kraniyal sinir tutulumu 9 41

Tablo 2. Tüberküloz menenjitli hastaların bazı laboratuvar bulguları

Laboratuvar bulguları Ortalama (en düşük-en yüksek)

• Kan
Lökosit sayısı (/mm3) 9986 ± 4440 (4700-16.800)
Eritrosit sedimentasyon hızı (mm/saat) 52 ± 32 (4-134)
C-reaktif protein (mg/dL) 5.58 ± 6.29 (0.1-16.4)

• Beyin omurilik sıvısı
Lökosit sayısı (/mm3) 556 ± 538 (10-2800)
Protein konsantrasyonu (mg/L) 1656 ± 1439 (30-4418)
Glukoz konsantrasyonu (mg/dL) 29.5 ± 19.2 (2-67)
Eş zamanlı kan şekeri (mg/dL) 116 ± 36 (85-130)



ve/veya MRG’leri incelendiğinde; 11 hastada nor-
mal olarak değerlendirilirken, 11 hastada tüberkülo-
za bağlı değişiklikler saptandı. Yedi hastada tüberkü-
lom, 1 hastada yaygın beyin ödemi, 1 hastada hid-
rosefali, 2 hastada vaskülit, 1 hastada subdural am-
piyem tespit edildi. Tüberkülomlar 2 hastada başvu-
ru anında saptanırken diğerlerinde tedavi sırasında
belirlendi.

Tüm hastalara izoniazid, rifampisin, morfozinamid
ve etambutol tedavisi başlandı. On altı hastada antitü-
berküloz tedaviye ek olarak steroid verildi. Tedavi sü-
resi 10 hastada 1 yıl iken diğer hastalarda 18 ay idi.

Takip sırasında 3 hasta öldü. Hastaların 3’ü de
Evre III grubunda yer almakta idi. Hastalardan 2’si
tedavinin ilk haftasında, üçüncü hasta ise 2. hafta-
sında öldü. Ölen hastaların 2’si akciğer tüberkülozu
nedeniyle antitüberküloz tedavisi aldıkları sırada me-
nenjit bulguları gelişen hastalardı. Bir tanesi 3. kez
akciğer tüberkülozu nedeniyle tedavi alırken menen-
jit bulguları gelişmişti ve BOS kültüründe çok ilaca
dirençli M. tuberculosis izole edilmişti. Diğeri kara-
ciğer toksisitesi nedeniyle yeterli tedaviyi alamayan
bir hastaydı. Üçüncü hasta 5 aylık kronik baş ağrısı
şikayeti olan ve başvuruda Evre III olarak sınıflanan
bir hastaydı. Her 3 hastanın da BOS kültürlerinde
M. tuberculosis izole edildi.

Semptomlarda gerileme 6 hastada tedavinin 10.
gününden sonra, 4 hastada 1 aydan sonra gerçek-
leşti. Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici bozukluk
(%27), hastalarda saptanan en sık yan etkiydi. Has-
taların %31’inde komplikasyon gelişti. Tedavi sonra-
sında 5 (%23) hastada sensörinöral bozukluk, 4
(%18) hastada kooperasyon-oryantasyon bozukluğu
en sık gelişen komplikasyonlar olarak görüldü. Üç
hastada nörojenik mesane gelişti.

TARTIŞMA

Tüberküloz menenjit tanısında, kliniğinin hem
özgün olmaması hem de bulguların hafif ve uzun sü-
reli olabilmesi nedeniyle gecikmeler olmaktadır.
Hastalarımızın çoğu kliniğinin 2. haftasından sonra
başvurmuştu. Mortalite ile seyreden vakalarımızda
ise bu süre 4 aydan daha uzundu.

En sık rastlanılan klinik belirti ve bulgular; ateş,
baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve ense sertliği idi. Kra-
niyal sinir tutulumu ise hastaların 9’unda saptandı.
Bu bulguların ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla
uyumlu olduğu görüldü[6-8]. Bu yakınmaların özgün
olmaması nedeniyle tüberküloz menenjit tanısının

konulmasında veya dışlanmasında hastanın yakın-
maları veya klinik bulgular faydalı olmamaktadır.
Geçirilmiş tüberküloz öyküsü tanıda faydalı olabil-
mesine karşın bu öykü hastaların yarısından azında
saptanmaktadır[8-11]. Hastalarımızın da yarısında bu
öykü vardı.

BCG aşısının tüberküloz menenjit ve miliyer tü-
berkülozu önlemedeki etkisi bilinmektedir. Yapılan
bir meta-analizde BCG aşısının tüberküloz menenjiti
önlemede %73 başarılı olduğu bildirilmiştir[12].  Bi-
zim hastalarımızın ancak birinde BCG aşı öyküsü ve
aşı skarı mevcuttu. Hoşoğlu ve arkadaşları çalışma-
larında BCG skarını hastalarının %41.1’inde sapta-
mışlardır[11]. Aşı uygulamasındaki bu eksikliğin has-
talarımızda menenjit tablosunun oluşmasına neden
olmuş olabileceği düşünüldü.

Tüberküloz menenjit kesin tanısı BOS’da miko-
bakterilerin varlığının gösterilmesiyle konulmakta-
dır[13].  Mikrobiyolojik olarak en sık kullanılan yön-
temler direkt boyama ve kültür yöntemidir. Hastala-
rımızın bir tanesinde BOS ARB incelemesi pozitif
olarak saptanmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda
BOS’da ARB pozitiflik oranı %16-34 arasında de-
ğişmektedir[7,8,11,14]. BOS kültüründe üreme sap-
tanma oranları da değişik çalışmalarda %5-49 ara-
sında bildirilmiştir[6-8,11,14]. Bizim çalışmamızda kül-
tür pozitifliği 8 (%36) hastada saptanmıştır. Kültür
yönteminin zaman alıcı olması ve pozitiflik oranları-
nın düşüklüğü nedeniyle nükleik asit amplifikasyon
yöntemleri son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır[1,3,15]. Bizim hastalarımızın 14’ünde
PCR yöntemiyle BOS’da tüberküloz basili araştırıl-
mış ancak iki tanesinde pozitif olarak saptanmıştır.
Literatürde tüberküloz menenjit tanısında PCR’nin
duyarlılığı %39-90, özgüllüğü %88-100 arasında
değişen oranlarda bildirilmiştir[1].

Tüberküloz için önerilen, izoniazid-rifampisin-
pirazinamid-etambutol şeklinde dörtlü tedavinin
başlanması ve 2 ay sonra pirazinamid ve etambuto-
lün kesilerek tedaviye 10 ay daha devam edilmesi-
dir[16,17]. Hastalarımızda tedavi süresi 1 yıl olarak
planlandı, ancak iki hastada tedavi süresi 18 aya ta-
mamlandı.

Antitüberküloz tedavisine ek olarak kullanılan
steroid tedavisi günümüzde mortalite ve nörolojik
komplikasyonları azaltıcı etkisi nedeniyle tüberküloz
menenjit tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olarak
kabul edilmektedir[18].  Bizim de 16 hastamıza 1
mg/kg/gün prednizolon tedavisi verildi. Özellikle

FLORA 2008;13(4):200-205 203

22 Tüberküloz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi
Bulut C, Yetkin MA, Erdinç FŞ, 

Koçak Tufan Z, Kınıklı S, Demiröz AP.



Evre II ve III hastalar ile başvuru anında nörolojik tu-
tulumu olan hastalarda tedaviye steroidin eklenmesi
faydalı olabilir.

Tüberküloz menenjit leptomeningeal adezyon ve
obliteratif vaskülit komplikasyonlarına neden olmakta-
dır. Vaskülitler sonucu gelişen infarktlar tüberküloz
menenjit seyri sırasında ortaya çıkan klinik bulgunun
ve pek çok kalıcı nörolojik sekelin nedenidir[1]. Hasta-
ların %20-25’inde mental retardasyon, psikiyatrik bo-
zukluklar, körlük, sağırlık, oftalmopleji ve hemiparezi
başta olmak üzere nörolojik sekeller kaldığı bilinmek-
tedir[2]. Çalışmamızda komplikasyon olarak, en sık
sensörinöral bozukluk, kooperasyon-oryantasyon bo-
zukluğu ve nörojenik mesane saptandı. Ülkemizden
bildirilen çalışmalarda komplikasyon oranı %13-33
arasında değişmektedir[6-8,11,14]. Göktaş ve arkadaş-
ları çalışmalarında izledikleri hastaların %13.2’sinde
kalıcı sekel görüldüğünü ve bu sekellerin 2 olguda pa-
rapleji, birer olguda ise çift taraflı körlük, paraparezi
ve afazi şeklinde olduğunu bildirmişlerdir[7]. Çalışma-
mızda komplikasyon oranı  %31 olarak saptanmıştır.

Tedavi başarısı, uygun tedavinin erken dönemde
başlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Genç ve ileri yaş,
tedavinin başlandığı dönemde hastalığın ileri evrede
olması mortaliteyi artıran faktörler olarak bilinmek-
tedir[16,19]. Ülkemizden yapılan değişik çalışmalarda
mortalite oranı %9.8 ile %43.5 arasında bildirilmiş-
tir[6-8,11,14,20-24]. Bizim hastalarımızda mortalite
oranı %13 idi. Eksitus olan hastalar hastaneye baş-
vurduklarında Evre III grubunda yer alıyorlardı ve
hastalardan birinde çok ilaca dirençli tüberküloz ba-
sili üremişti.

Sonuç olarak, yakınmaları uzun süreli olan, BOS
bulguları menenjit düşündüren hastalarda, başka bir
tüberküloz odağı saptanmasa da ayırıcı tanıda tüber-
küloz menenjit düşünülmelidir. Buna yönelik testle-
rin sonuçlanması uzun sürebileceğinden diğer ne-
denler dışlandığında ampirik olarak antitüberküloz
tedavi başlanmalıdır.
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