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ÖZET

Tüberküloz dünyadaki en eski ve en yıkıcı infeksiyon hastalıklarından birisidir. Dünya nüfusunun neredeyse üçte birlik bölümünde aktif 
ya da latent infeksiyon görülebilir. Santral sinir sistemi tüberkülozu, tüberkülozun en şiddetli formudur. Tüberküloz hematojen olarak 
yayılarak meninksleri ve beyin parankimini etkiler. Görüntüleme özellikle de manyetik rezonans görüntüleme santral sinir sistemi tutu-
lumu tanısında önemli role sahiptir. MT-T1 sekans anormal meninkslerin ve tüberkülomun gösterilmesinde konvansiyonel spin-echo 
sekanslara göre üstündür. Burada intrakraniyal tüberkülozda görülebilen radyolojik bulgular özetlenmiştir.
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Tuberculosis is among the oldest and most devastating infectious diseases worldwide. Nearly one third of the world’s population has 
active or latent infection. Central nervous system tuberculosis is the most severe form of tuberculosis. It spreads hematogeneously and 
involves meninges, brain parenchyma.  Imaging, particularly magnetic resonance imaging, has an important role in the diagnosis of 
central nervous system involvement.  MT-T1 imaging is considered superior to conventional spin-echo sequences for imaging the abnor-
mal meninges and tuberculomas. Here the radiological findings of intracranial tuberculosis are reviewed.
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Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde hala önem-
li bir sağlık sorunu olmakla birlikte gelişmiş 

ülkelerde insan immünyetmezlik virüsü [human 
immunodeficiency virus (HIV)] ve immünsüprese 
ilaçların kullanımındaki artış gibi nedenlerle insi-
dansı artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü raporları-
na göre 2012 yılında 8.6 milyon yeni tüberküloz 
olgusu ve 1.3 milyon (0.3 milyon HIV ilişkili, 1 
milyon HIV negatif) tüberküloza bağlı ölüm olgusu 
bildirilmiştir[1,2]. 

Santral sinir sistemi (SSS) tüberkülozu tüm 
tüberküloz olgularının %1’ini, ekstrapulmoner tü-
berküloz olgularının da %10-15’ini oluşturmakta-
dır[3]. SSS tüberkülozuna bağlı ölüm olguları tüm 
tüberküloza bağlı ölüm olgularının %1.5-3.2’sini 
oluşturmaktadır[4].

SSS tutulumu tüm yaş gruplarında görülmek-
le birlikte olguların %60-70’i 20 yaş altındadır.
Endemik bölgelerde tüberküloma tüm intrakraniyal 
kitlelerin %50’sini oluşturmaktadır[5].

SSS tüberkülozu olgularının hemen hepsin-
den Mycobacterium tuberculosis basili sorumlu-
dur. Erken tanı ve tedavi morbidite ve morta-
litenin azaltılmasında önemlidir. Görüntülemenin, 
özellikle bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG)’nin tanıya katkısı 
büyüktür. Ayrıca, görüntüleme erken tanının ya-
nında komplikasyonların gösterilmesinde de fay-
dalıdır[1,5].

Patogenez

SSS tüberkülozu sıklıkla akciğerler veya gast-
rointestinal sistem gibi hastalığın aktif olduğu 
bölgeden hematojen yayılımla küçük subpial veya 
subependimal infektif odakların oluşmasıyla mey-
dana gelmektedir. Bu infektif odaklar zengin 
odaklar (rich fokus) olarak adlandırılır ve int-
rakraniyal belirtileri ortaya çıkarabilecek kaynak 
görevi görür[6]. Daha sonra, bu odak subarakno-
id boşluğa veya ventriküler sistem içine rüptüre 
olabilir. Bu durum çocuklukta primer infeksiyon 
sırasında oluşabileceği gibi, daha sonra reaktive 
olarak postprimer infeksiyona da neden olabilir. 
Bakterinin beyne ulaşma olasılığı bakteremiye ve 
konağın bağışıklık yanıtına bağlıdır. Meninksler 
tüberküloz odağının subaraknoid boşluğa açılımı 
sonucu etkilenir[1,5]. 

KliniK Bulgular

Klinik bulgular nonspesifik olup tutulum bölge-
sine göre değişir ve ateş, nöbet, menenjizm ve 
fokal nörolojik defisitleri içerebilir[5].

Potansiyel bulgular şunlardır:

• Tüberküloz menenjit (TBM),

• Tüberküloma, 

• İntrakraniyal tüberküloz apsesi,

• Fokal tüberküloz serebriti,

• Tüberküloz ensefalopatisi.

Tüberküloz Menenjit (TBM)

TBM intrakraniyal tüberkülozun en yaygın for-
mudur. TBM iki şekilde ortaya çıkar:

• Leptomenenjit (meningoensefalit): En yaygın 
form,

• Pakimenenjit.

leptomenenjit (meningoensefalit): Tüber-
küloz odağının subaraknoid boşluğa açılmasıyla 
birlikte kalın, jelatinöz ve inflamatuvar eksüda 
oluşur. Genellikle bazal sisternler etkilenir ve silvi-
an fissürlere doğru yayılabilir; nadiren de serebral 
hemisfer yüzeylerine uzanabilir[1]. 

Bazal sisternlerdeki bu eksüda beyin omurilik 
sıvısı (BOS)’nın akışını bloke ederek hidrosefaliye 
neden olabilir aynı zamanda kraniyal sinir basıla-
rına da yol açabilir. Ayrıca, olguların üçte birinde 
özellikle de çocuklarda arterite neden olarak iske-
mik infarktlara neden olabilir[5]. 

Görüntülemedeki özellikle bazal sisternler düze-
yinde belirginleşen anormal meningeal kontrastlan-
ma, eşlik eden hidrosefali ve infarktlar TBM tanısı 
için spesifiktir[7](Resim 1,2). 

• BT bulguları: Kontrastsız BT normal olabi-
lir, ancak kontrast verildiğinde bazal sisternlerde 
kontrastlanmalar görülebilir. Özellikle çocuklarda 
arterite bağlı infarkt alanları ve hidrosefali görü-
lebilir[1,5]. 

• MRG bulguları: MRG’nin menenjit şüphesi 
ve buna bağlı komplikasyonları olan hastaların 
değerlendirilmesinde BT’den daha üstün olduğu 
gösterilmiştir[8,9].

Erken dönemde, kontrastsız MRG’de çok be-
lirgin bulgu yoktur. Kontrastsız manyetizasyon 
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transvers (MT) T1 sekansta anormal meninksler 
hiperintens görüldüğünden konvansiyonel spin-echo 
sekansa göre üstündür[8]. Kontrastlı MRG menen-
jiti göstermede avantajlıdır. Bazal sisternlerde ve 
silvian fissürlerde anormal meningeal kontrastlan-
ma görülürken geç evrede ve şiddetli olgularda 
serebral konveksiteler üzerinde de kontrastlanma-
lar görülür[1](Resim 1). 

Hidrosefalide beyaz cevhere BOS geçişine se-
konder T2 ağırlıklı görüntülerde (AG) ve FLAIR 
sekansta periventriküler hiperintensite görülebilir. 
Koroid pleksus tutulumu genellikle ependidimit, 
ventrikülit ve menenjitle birlikte görülür ve koroid 
pleksit olarak adlandırılır[5]. 

TBM küçük ve orta genişlikteki damarları tu-
tarak serebral infarktlara neden olabilir. Lenti-
külostriat vetalamoperforan arterleri etkilediğinden 
infarktlar genelde bazal gangliyonlar ve internal 
kapsül düzeyinde oluşur[10,11]. İnfarktların göste-
rilmesinde difüzyon AG oldukça etkindir. Nadiren 
orta serebral arter gibi büyük damar tutulumlarıy-
la karşılaşılabilir. Ayrıca, intraserebral inflamatuvar 
anevrizmalarla gelişebilir. Tüm bu komplikasyon-
ların gösterilmesinde MR anjiyografiden faydala-
nılabilir[11]. Vasküler komplikasyonlar genellikle 
tedavinin başlangıç dönemlerinde meninkslerdeki 
iyileşmeye sekonder oluşan fibrozisin vasküler ya-
pıları oklüde etmesine bağlı görülür[5]. 

Ancak dikkat edilmelidir ki tüm bu görüntü-
leme bulguları immün sistemin baskılandığı HIV 
hastalarında ve yaşlılarda oldukça silik olabilir ya 
da hiç görülmeyebilir[12,13]. 

Tüberküloz leptomenenjiti ayırıcı tanısında pi-
yojenik menenjit ve leptomeningeal karsinomatoz 
düşünülmelidir.

Pakimenenjit: Leptomenenjitten daha nadir-
dir. Tüberküloz dura materi etkilediğinde paki-
menenjit (PM) oluşur. Dura mater fokal ya da 
difüz olarak etkilenebilir. PM hematojen yayılımla 
oluşur, izole olabileceği gibi pial ve parankimal 
hastalıkla birlikte de görülebilir[14,15].

PM’de, dura mater kontrastsız BT’de hiper-
dens, MRG’de T1 AG’de hipointens, T2 AG’de 
izo- hipointens ve kontrast sonrası homojen 
kontrastlanma gösterir (Resim 3). Fokal ve difüz 
PM’nin görüntüleme bulguları nonspesifik olup 
nörosarkoidoz, en plaque menenjiyom, lenfoma, 

Resim 1. Kontrastlı T1 A görüntüde bazal sisternlerde ve 
beyin sapı çevresinde leptomenenjit ile uyumlu belirgin 
kontrastlanmalar mevcut.

Resim 2. Tüberküloz menenjitli olguda hidrosefali ve 
periventriküler beyaz cevhere doğru beyin omurilik 
sıvısının sızıntısına bağlı T2 A görüntülerde hiperintensi 
mevcut.
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lösemik infiltrasyon, Erdheim-Chester hastalığı ayı-
rıcı tanıda düşünülmelidir[14,16].

Kraniyal sinir nöropatisi TBM’li hastaların 
%17-40’ında görülür. Sinirin subaraknoid eksüda 
tarafından basısına, nörit ya da perinörit oluşumu-
na veya sinirin ya da beyin sapındaki çekirdeğin 
iskemisine bağlı oluşur[1,5]. 

Tüberküloma

Tüberkülomlar parankimal tüberkülozun yay-
gın formudur. Tüberkülomlar herhangi bir yaşta 
ortaya çıkabilir. Tüberkülom görülme sıklığı ge-
lişmekte olan ülkelerde tüm intrakraniyal lezyon-
ların %15-50’sini oluştururken, gelişmiş ülkelerde 
biyopsi yapılan lezyonların %0.2 gibi bir oranında 
görülmektedir[17]. 

Tüberkülomlar soliter olabilecekleri gibi çok 
sayıda ve farklı boyutlarda da olabilir. Erişkinlerde-
supratentoriyal, çocuklarda ise infratentoriyal bölge 
daha fazla etkilenir. Sıklıkla serebral hemisferler-
de, bazal gangliyonlarda, serebellumda ve beyin 
sapında görülür. Ekstra-aksiyal tüberkülom daha 
nadir olarak görülür, bazal foramenleri genişletir 
ve komşu kemik yapıyı destrükte eder (Resim 
3). Hipofiz tutulumu nadir olup, sıklıkla infindibu-
lumda kalınlaşma eşlik eder. Nadiren ventriküler 
sistem ve meninksler etkilenir[17].

Genellikle TBM eşlik etmez fakat bazen me-
nenjitte infeksiyonun kortikal venler veya Vir-
chow-Robin mesafeleri aracılığıyla beyin paranki-
mine yayılmasıyla da oluşabilir[18]. 

Hastalarda genellikle baş ağrısı, nöbet, fokal-
nörolojik defisitler, intrakraniyal basınç artışı semp-
tomları, beyin sapı sendromları, serebellar semp-
tomlar ve multipl kraniyal sinir felçleri vardır[18]. 

Tüberkülomlarda tipik olarak epiteloid hücreler, 
mononükleer hücreler (ağırlıklı olarak lenfositler-
den oluşan) ile karışık dev hücrelerin oluşturdu-
ğu nonkazeifiye granülomatöz reaksiyon görülür. 
Daha sonra başlangıçta solid daha sonraki dö-
nemde likefiye olan santral kazeifiye nekroz alanı 
gelişir[19].

Görüntüleme bulguları tüberkülomun aşama-
sına bağlıdır. Lezyonun nonkazeifiye veya kaze-
ifiye olmasına ve santralinin solid ya da likefi-
ye olmasına göre değişen görüntüleme bulguları 
vardır[1]. 

nonkazeifiye tüberkülom: Tipik olarak 
1.5 cm’den küçük olup miliyer tüberkülozun bir 
tipi olabilir[5]. BT’de izo ya da hipodens olarak 
görülür[1].

MRG’de T2 AG’de hiperintens, T1 AG’de izo-
hipointens, FLAIR sekansta hiperintens olup no-
düler ya da çevresel kontrastlanma gösterir (Resim 
4). MT T1 AG’de selüler komponenti hiperintens 
olarak görülür. DAG’da hiperintens olup, ADC 
değerleri düşüktür yani difüzyon kısıtlılığı gösterir. 

Bu özellikler metastaz, lenfoma, demiyelinizan 
plak ve diğer infektif granülomlarla karışabilir. 
Kontrastsız MT T1 AG’de parlak bir riminin 
olması diğer lezyonlardan ayrımında yardımcı ola-
bilir[20,21]. 

Solid kazeifiye tüberkülom: Genellikle hem 
T1 AG’de hem de T2 AG’de izohipointens ola-
rak görülür. Bu lezyonlar hem T1 AG’de hem de 
T2 AG’de hiperintens olabilen rim ile çevrilidir. 
DAG kısıtlaması göstermez. Kontrastsız MT T1 
görüntüde tüberkülom için karakteristik bir özellik 
olarak hiperintens rim görülür. Bu rim kontrastlı 
T1 AG’de kontrastlanırken, solid kazeifikasyon 
kontrastlanmaz[5]. 

Bazı lenfomalarda, gliyoblastomada, kolon-
karsinomu ve melanom metastazlarında, fungal 
granülomlarda veya sistiserkoziste de T2 AG’de 
hipointens lezyonlar görülebilir. Aynı zamanda ka-
namalarda, hemorajik tümörlerde, okült serebro-
vasküler malformasyonlarda ve kalsifikasyonlarda 
da lezyonlar T2 AG’de hipointens sinyal özel-
liğindedir. “Susceptibility-weighted sekans (SWI)” 
hemoraji ve kalsifikasyon ayrımında yardımcı ola-
bilir[1,5]. 

likefaksiyon gösteren kazeifiye tüberkü-
lom: Bu lezyonlar T2 AG’de periferal hipointens 
rimi olan hiperintens lezyonlar olarak görülür. T1 
AG’de ve MT T1 AG’de bu lezyonların santrali 
hipointens olarak görülür. DAG’da kısıtlama gös-
terir ve kontrastlı çalışmalarda rim şeklinde kont-
rastlanma gösterir. Piyojenik veya tüberküler apse-
ler, dejenere nörosistiserkoz (NSS), toksoplazmoz 
ve metastazlarda T2 AG’de periferal hipointens 
rimi olan hiperintens lezyonlar şeklinde görülebilir. 
MT oranları diğer durumlara göre tüberkülomda 
oldukça düşük olduğundan MT T1’de hiperintens 
olarak görülür ve ayırıcı tanıda oldukça önemlidir. 
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NSS’de T2 AG’de skoleksler hipointens nodül 
olarak görülebilir[1,5]. 

Diğer durumlar: Ayrıca MRG’de mikst sin-
yal özelliği gösteren tüberkülomlar da görülebilir. 
Lezyonların sinyalleri heterojen olup T1 AG’de 
hafif hiperintens değişik oranlarda kontrastlanan 
rimleri vardır (Resim 5). Benzer görünümler 
lenfomada, gliyoblastomda, metastazlarda, fungal 
granülomlarda ve toksoplazmada görülebilir. MT 
görüntüde rim hiperintensken kazeifiye kısım 
heterojen hipointenstir[5]. 

BT’de santral kalsifikasyon ve postkontrast gö-
rüntüde çevresel kontrastlanma gösteren target 
lezyonları tüberküloma için tipiktir[1]. 

ileri Mr görüntüleme: MR spektroskopi 
(MRS)’de tüberkülom tanısı için bazı spesifik bul-

gular vardır. MRS’de lipid molekülünün farklı kom-
ponentlerine ait lipid pikleri görülür. T2 AG’deki 
hipointens merkezde sadece lipid piki görülürken, 
heterojen görünümlü olan lezyonda lipid pikinin 
yanında kolin piki de olduğu gösterilmiştir (Resim 
3). Bu heterojen lezyonlar yüksek selüler kompo-
nente sahip olduklarından kolin piki yanında MT 
görüntülemede de hiperintes olarak görülür[22]. 

Perfüzyon MRG’de tüberkülomların vaskülarite-
sinin değişkenlik gösterdiği ve tümörle ayrımında 
tek başına kullanımının zorluklar doğuracağı bil-
dirilmiştir[21].

Dinamik kontrastlı MRG ve difüzyon tensör 
görüntüleme (DTG) gibi bazı tekniklerin de tü-
berkülom görüntülemesinde kullanımına dair bazı 
yeni çalışmalar yapılmaktadır[5]. 

Resim 3. Epidural en plak tüberkülom. Konveksite ve interhemisferik fissürde (a) T2 A 
görüntülerde hipointens, (b) aksiyal ve (c) sagittal kontrastlı T1 A görüntülerde pakimen-
ingeal kalınlaşma ve kontrastlanma görülüyor. (d) MR spektroskopide tanımlı alanda lipid 
piki mevcut.
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Miliyer tüberküloz: Miliyer beyin tüberkülo-
zu genellikle primer pulmoner fokustan hematojen 
yayılımla oluşur, lezyonlar genellikle 2-5 mm’den 
küçüktür ve TBM’ye eşlik eder. Lezyonlar çok 
küçük olduklarından konvansiyonel MR sekans-
larında görülmeleri zordur. T2 AG’de küçük 
hiperintens fokuslar olarak görülebilir. Lezyonlar 
kontrastlı T1 AG’de belirgin kontrastlanabildiği 
gibi hiç kontrastlanmayabilir. MT T1 AG lezyon-

ların görüntülenmesinde ve hastalığın yükünün 
belirlenmesinde üstündür[21,22]. 

intrakraniyal Tüberküloz apsesi

İntrakraniyal apse SSS tüberkülozunun nadir 
görülen bir komplikasyondur. Parankimal tüberkü-
lomlardan veya tüberküloz fokuslarının meninks-
lerden beyin parankimine yayılmasıyla oluşur. Tü-
berküloz apsesi tanısı beyin parankiminde apse 
formasyonunun makroskobik bulgularının olması, 
apse duvarının akut ve kronik inflamatuvar hücre-
ler içeren vasküler granülasyon dokusu içerdiğinin 
histolojik olarak gösterilmesi ve tüberküloz basili-
nin izole edilmesiyle konulur[23]. 

Klinik olarak tüberküloma göre daha hızlı ve 
akut ilerleyen ateş, baş ağrısı ve nörolojik defisit 
bulguları vardır[24]. 

MRG’de büyük soliter multiloküle, çevresinde 
ödemi olan ve kitle etkisi oluşturan çevresel kont-
rastlanan lezyonlar olarak görülür[25]. DDAG’da 
difüzyon kısıtlılığı gösterir[26]. 

M. tuberculosis basilinin yüksek lipid içeriğine 
bağlı olarak MT T1’de hiperintens rimleri görülür 
ve piyojenik apselerden ayırıcı tanısında kullanı-
labilir[27]. 

MRS’de lipid ve laktat piki varken piyojenik ap-
selerin tersine sitosolik aminoasit piki görülmez[1].

Tüberküloz Serebriti

BT ve MRG’de ödemin eşlik ettiği fokal giral 
yamalı kontrastlanma alanları olarak görülür. Mik-
roskobik olarak az sayıda tüberküloz basili içeren 
mikrogranülomlar, lenfositik infiltrat, Langerhans 
dev hücreleri ve epiteloid hücreler içerir[28]. 

Tüberküloz Ensefalopatisi

Tüberküloz proteinine karşı gecikmiş tip IV 
hipersensitivite reaksiyonuna bağlı immünolojik 
mekanizma sonucu oluşur. Genellikle pulmoner tü-
berküloza sekonder çocuklarda ve gençlerde beyaz 
cevherin yaygın perivasküler demiyelinizasyonudur. 
Görüntülemede unilateral ya da bilateral serebral 
hemisferde ödem görülür. Antitüberküloz tedaviye 
rağmen 1-2 ay içinde ölümle sonuçlanır[29]. 

Sonuç olarak; SSS tüberkülozu dünyada hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hala 
önemini korumaktadır. Görüntüleme özellikle de 
MRG erken tanıda, takipte ve komplikasyonların 

Resim 4. Nodüler kontrastlanan intraparankimal tüberkü-
lomlar.

Resim 5. Sağ serebellar hemisferde heterojen kontrastla-
nan soliter tüberkülom.
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belirlenmesinde önemli role sahiptir. MT-T1 se-
kans diğer konvansiyonel MR sekanslarına hatta 
kontrastlı görüntülemelere üstündür. MT oranı tü-
berkülozda anlamlı şekilde düşüktür. Ayırıcı tanıda 
MR spektroskopi gibi ileri görüntüleme yöntemleri 
katkı sağlayabilir. 
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