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 Ekstrapulmoner TB
 Tüm TB olgularının %20’sini

 HIV (+) olguların %50’si

 Ġntestinal TB sıklığı %1-3 ve 6. en sık görülen ekstrapulmoner TB

 Ġntestinal TB epidemiyolojisi
 Genç yaĢ

 Kadınlarda sık

 En sık görülen ülkeler
 Pakistan

 Türkiye

 Batı Afrika

 Ġkinci sıklıkta
 Çin

 Singapur

 Hindistan

 Ġngiltere 

Donoghue HD. Curr Opin Infect Dis 2009

PATOGENEZ

 Enfekte balgamın yutulması .

 Aktif pulmoner veya milier Tbc’un hematojen yayılımı.

 Kontamine süt veya gıda alımı.

 Çevre organlardan komĢuluk yoluyla yayılım

 Gastrointestinal sistemde en sık tutulum yeri

ĠLEOÇEKAL BÖLGE’dir. Bu bölgeye afinitenin olası

nedenleri:

 Rölatif staz

 Yoğun lenfoid doku

 Mikroorganizma mukozayı penetre ederek  

SUBMUKOZAL LENFOĠD DOKUYA yerleĢir.  

 Burada inflamatuvar reaksiyona neden olur ve 
sonrasında:

 Lenfadenit

 Endarterit

 Granülom oluĢumu 

 Kazeifikasyon nekrozu 

 Mukozal ülserasyon

 Skar dokusu geliĢimi
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 ÜLSERATĠF (% 60)

 Multiple yüzeyel ülserler

 Virulant klinik seyir gösterir

 HĠPERTROFĠK (% 10)

 Skar, fibrozis ve psödotümör benzeri lezyonlarla 

seyreder

 ÜLSERO-HĠPERTROFĠK (% 30)

 Ġleoçekal valv çevresinde inflamatuvar kitle

 Barsak duvarında kalınlaĢma ve ülserler. 

 Belirti ve bulgular silik ve non-spesifik 
olabilir. 

 BaĢlangıç: 

 Akut

 Kronik 

 Kronik zeminde akut olabilir 

 Tanı zor olabilir ve klinik kuĢku gerektirir. 

 Kronik non-spesifik karın ağrısı (80-90%)

 Sağ alt kadranda kitle (25-50%)

 Ġntestinal obstrüksiyon 

 Anoreksi

 Halsizlik ve yorgunluk

 AteĢ

 Kilo kaybı

 Gece terlemeleri

 Diyare/konstipasyon

 Asit (Crohn Hastalığı ile ayırıcı tanıda özellikle önemlidir)
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 Hafif anemi

 ESR artıĢı (50-80%)

 BK sayısı genellikle normal 

 PPD: Genellikle pozitif ancak aktif enfeksiyon ve

geçmiĢ maruziyet ayrımını yapmada yetersizdir.

 BARYUMLU 
GRAFĠ:

 Mukozal
ülserasyon

 Striktürler

 Deforme çekum

 Sürekli açık 
ileoçekal valve

 Ġntraluminal, ekstraluminal
patolojiyi ve hastalık 
yaygınlığını saptamada en 
önemli tetkiktir. 

 Ġleoçekal bölgede 
konsantrik duvar 
kalınlaĢması ve/veya 
proksimalde dilatasyon en 
sık BT bulgusudur. 

 Nadiren, çekum medial
duvarda asimetrik duvar 
kalınlaĢması izlenebilir. 

 Çevre mezenterde
hipodens merkezli LAP 
bulunması karakteristiktir. 
Likefaksiyon ve kazeöz
nekrozu gösterir. 
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 Ülserler

 Striktür

 Nodüller 

 Psödopolipler

 Fibröz bandlar

 Fistüller

 Deforme ileoçekal

valve

Crohn Hastalığı 

lehine: 
 Aftöz ülserasyonlar

 Normal çevre 

mukoza

 Kaldırım taĢı 

görünümü

 TB lehine: 
 Çepeçevre ülserler

 Ġnflame çevre 

mukoza

 Balık ağız gibi 

açılmıĢ deforme valv
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 Bilinen aktif pulmoner Tbc’u bulunan hastalarda uyumlu klinik ve
radyolojik bulgularla tanı koymak kolaydır.

 ANCAK, TĠPĠK PAAC BULGUSU <%50 HASTADA BULUNUR

 Kesin tanı primer olarak HĠSTOPATOLOJĠK incelemeye dayanır.

 Ziehl-Nielsen Boyaması ile Asid-Fast Basil görülmesi

 Kültürde üreme olması

 Biyopsi materyalinin histolojik incelemesi ile %80 oranında tanı
konulabilmektedir.

 DERĠN BĠYOPSĠLER ALINMALIDIR. Çünkü, TBC granülomları
submukozal yerleĢimlidir. Crohn Hastalığında granülomlar daha çok
mukozal yerleĢimlidir.

 BİYOPSİDE PCR:

 Tanıya yardımcı olabilir

 Sensitivitesi ve spesifisitesi rutin kültürden daha yüksektir.

 48 saatte sonuç alınabilir.

 Klinik ve laboratuvar olarak yüksek Ģüphe var ancak 

bakteriyolojik olarak tanı konulamıyorsa, anti-TB tedavi 

ampirik olarak baĢlanabilir. Klinik yanıt genellikle 2 hafta 

içinde elde edilir.

 Diagnostik eksploratris laparotomi ile tanı konulmaya 

çalıĢılır. 

 2 haftalık  anti-TB tedaviye yanıt alınamıyorsa laparatomi

yapılabilir. 

 Standart Anti-Tbc ilaçlarla tedavi oldukça etkilidir. 

 Genel olarak pulmoner Tbc tedavisine benzer.

1. INH: 1X300 mg/gün 5 mg/kg

2. RIF : 1x600 mg/gün 10 mg/kg

3. EMB:  1500 mg/gün 15-25 mg/kg

4. MRZ:  2000 mg/gün 15-30 mg/kg 



27.04.2013

7

 M.tuberculosis –

granulomatöz hastalık

 M.TB infekte her kiĢide 

hastalık oluĢmaz-kiĢinin 

immun mekanizmaları

 TNF

 Ġntrasellüler bakterilere 

karĢı

 Granuloma bütünlüğünün 

korunması

Miller EA.J Clin Invest. 2009
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 Türkiye’de, TB insidansı  29/100 000 ve prevalansı oranı 
44/100 000  olarak bulunmuĢtur (1)

 EriĢkin populasyonda %15-25 dolayında latent TB 
enfeksiyonu olduğu düĢünülmektedir(2). Bununla birlikte, 
zorunlu BCG aĢılanması nedeni ile doğru bir prevalans 
belirlemek zordur. 

 Anti-TNF tedavi esnasında TB riski, özellikle ülkemiz gibi 
TB prevalansının yüksek olduğu topluluklarda büyük 
önem kazanmaktadır. 

1. WHO Global Health Atlas (2007) Turkey. 

2.Verem SavaĢı Daire BaĢkanlığı: Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü Ġçin BaĢvuru Kitabı, 
Ankara, 2003. 

 Latent TB riskini artırır

 Risk 
 IFX ve ADA> Etanercept

 AERS (FDA Advers Event Reporting
System)
 1998-2002, ABD, IFX veya Etanercept tedavisi, 

TBC riski

 IFX: 54/100000

 ETA:26/100000

 ABD populasyonu: 6.8/100000
Wallis RS, Clin Infect Dis 2004

 1998-2001, IFX

 IFX tedavisinde 70 olgu TB, 64’ü TB düĢük insidensli

ülkelerden

 TB, ilk IFX dozundan ortalama 12 hafta sonra görülmüĢ

 40 olgu-ekstrapulmoner tbc

 17 olgu-dissemine tbc

 11-lenf nod hastalığı

 4- periton TB

 2- plevral hastalık

 1- meningeal / bağırsak/ paravertebral/ kemik/ genital/ mesane

Keane J.N Engl J Med 2001
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 IFX sonrası TB geliĢen 130 hasta, 2001-2006

 Ġlave risk faktörleri

 Diğer IMS ilaçlarla birlikte kullanılması ( 89 hasta)

 Latent veya aktif TB öyküsü (33 hasta)

 TB endemik bölgede doğma veya uzun süre bulunma 

(25 hasta)

Raval A. Ann Intern Med 2007

 1540 hasta, IFX (%86) veya ETA (%14) , TB 

infeksiyon oranı

 17 olguda TB geliĢmiĢ, tümü IFX

 TB insidans

 IFX:  1900X10⁵

 Ġspanya : 21X 10⁵

Gómez-Reino J. Arthritis Rheum 2003

 Anti TNF baĢladıktan kısa süre sonra TB görülebilir
 Latent TB infeksiyonunun reaktivasyonu

 Yeni kazanılmıĢ TB infeksiyonunun aktif hastalığa 
ilerlemesi

 IFX tedavisinden ortalama 12-32 hafta sonra TB 
baĢladığı gösterilmiĢ

 ETA sonrası:17-79 haftada TB  

 Ġngiltere’den bir çalıĢma
 IFX: 5.5 ay

 ETA: 13.4 ay

 ADA:18.5 ay

Dixon WG. Ann Rheum Dis 2010



27.04.2013

10

Çalışma Ülke Çalışma tipi Anti TNF

A DA     ETA          IFX

Yorum 

Wallis, 2004 ABD TB olan 

has.ABD FDA 

bildirmiĢ

IR:28 IR:54 P<0.001

Brassard, 

2006

Kanada Ġlaç Ģirketi 

reçete verileri

RR:1.2 RR:1.6 IFX daha riskli

Gomez,2007 Ġspanya Hastane kayıd IR: 176
(24–1254)

IR: 114

(28–459)

IR: 383
(159–921)

P>0.05

Tubach et al.

2009

Fransa Hastane kayıd IR: 215 IR: 9.3 IR: 187 Ada: 29.3 

Eta 1.8 

Dixon et al.

(2010)

Ġngiltere Hastane kayıd IR: 144 IR: 39 IR: 136 TB taraması 

yapılmadan 

önce

 Anti-TNF ile tedavi edilen hastaların çoğunda 

latent infeksiyonun aktivasyonu sonucu

 TB- endemik bölgelerde yaĢayanlarda veya  

yüksek riskli hastalarda (evde aktif TB) yeni 

kazanılmıĢ infeksiyon riski artar

 Sadece latent TB tedavi periyodunda önlenebilir

 Yeni TB sıklığı birkaç olgu sunumu ile sınırlı

Latent tüberküloz enfeksiyonu

% 5 % 95

Reaktivasyon

Postprimer Tüberküloz

(EriĢkin Tip Tüberküloz)

% 5

Hastalıksız

% 90

Akciğer TB Akciğer dıĢı TB

Yeni Enfeksiyonlar

%65 %35
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 Tedavi edilmemiĢ pri TB veya 

 TB reaktivasyonu için yüksek risk

 Yeteri süre, kombinasyonda anti TB tedavi görmemiĢ 

olmak

 Pulmoner TB geliĢmiĢ bireyle yakın kontakt

 PA akciğer grafisinde TB düĢündürür bulgular

 PPD>5 mm veya blistering reaksiyon

 Ekstrapulmoner

 Diğer TB vakalarına oranla hızla yayılır

 Dissemine TB’lu olguların akciğer semptomları olmayabilir

 Tanı gecikebilir

 Hastalar TB’un pulmoner ve ekstrapulmoner semptomları  
yönünden eğitilmeli

 Öksürük

 AteĢ

 Halsizlik

 Kilo kaybı

 Gece terlemesi

 Lenf nodlarında büyüme

 Potensiyel TB semptomları olan olgular gecikmeden tanısal 
testler uygulanmalı

Aktif TB’den kaçınmak için latent TB’tedavi edilmeli

DOĞRU TANI GEREKLĠ

TARAMA

 Detaylı medikal öykü

 BCG aĢısı

 Daha önceki TCT sonucu

 TB endemik bölgede mi doğmuĢ?

 TB’lu hasta ile yakın iliĢki (uzak geçmiĢte de olabilir)

 Daha önce TB tedavisi?

 Fizik muayene

 Akciğer grafisi

 Residüel TB Ģüphesi varsa göğüs hastalıkları uzmanı

 PPD
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 0.1 ml  (5 Ü) “purified protein derivative” (PPD)

 72 saat sonra değerlendir

 ≥5 mm ise: (+)

 latent TB riski

 Anti TNF tedaviden önce profilaktik anti TB tedavi baĢla

 Aktif TB (-) ise

 <5 mm ise: - sonuç

TCT:PPD IGRA

 GecikmiĢ tip 
hipersensitivite reaksiyonu

 BCG ile aĢılanmıĢ 
olanlarda yanlıĢ pozitif

 Anerjik olanlarda yanlıĢ (-)

 Immunbaskınlarda iki 
basamaklı test 

 Sensitivite: 
 % 98 , 5 mm 
 %90,10 mm

 %50-60 , 15 mm 

 Kan örneklerinde 
invitro M.TB spesifik 
Ag’le stimülasyon
sonrası IFN-γ  salınımı

 ELISPOT: T-SPOT 

 Quantiferon-TB 

 (-) IGRA, anerjiyi gerçek 
(-) olanlardan ayırabilir

 PPD’den daha sensitif ve 
spesifik

 TST ve IGRA’nın pozitif ve negatif  prediktif değerleri 
bilinmemektedir
 Latent TB için “altın standart” test olmadığından

BCG AġILI: 

 PPD testi (+) olabilir

 LTBI için yüksek riskli olmayan hastalarda  IGRA gerçek 
pozitif TCT yalancı (+) den ayırabilir

 (+) TCT ve (-) IGRA 

 LTBI için yüksek risk  VEYA

 LTBI’dan aktif hastalığa progreyon için yüksek risk varsa (anti 
TNF tedavi)

 IGRA test sonucu gerçeği yansıtmayabilir

 INH tedavisi yönünden dikkatle değerlendirilmelidir
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TNF-alfa Antagonistleri ile Tedaviye BaĢlamadan 

Önce Latent Tüberküloz Açısından Tarama :

 TNF-alfa antagonistleri ile tedaviye baĢlamadan 

önce latent tüberküloz taraması için ülkemizde, 

RAED tarafından 2002 yılında hazırlanan ve 2005 

yılında güncellenen kılavuz hazırlanmıĢtır. 

 Grafisinde Tb sekeli olanlar

 Son 1 yıl içinde aktif TB temas öyküsü olanlar

 TNF tedavisi öncesi PPD  (≥5 mm) olanlar

 TB açısından yüksek riskli sağlık personeli 

Ġlk ve sonraki PPD’ler (-) bile olsa hekim 

riskli bulduğu hastada koruyucu tedavi 

verebilir. 

 1- Anti-TNF tedavi aktif TB’de kontrendike (tx bitene kadar)

 2- Hastalar anamnez, ACG, TCT araĢtırılmalı, Ģüpheli olgularda en 

az üç kez balgamda veya mide suyunda basil aranmalı ve göğüs 

hastalıkları uzm konsultasyonu alınmalıdır

 3- Profilaksi gerekmeyen durumlar
 ACG: fibrotik/kalsifik lezyon yoksa VE

 Son bir yıl içinde TB’li hasta ile yakın temas yoksa VE

 TCT ve yinelenen TCT 1-4 mm ise 

 4- Profilaksi gereken durumlar
 ACG normal, anerjik veya TCT 5 mm ve ↑ VEYA

 ACG’de kuĢkulu fibrotik/kalsifik lezyon VEYA

 Son bir yıl içinde TB’li hasta ile yakın temas VEYA

 TB açısından yüksek riskli sağlık personeli
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 Bu mutlak endikasyonlar dıĢında, 

hem ilk TCT, hem de tekrar TCT

0 mm olan hastalarda, izleyen 

hekimin tercihine göre, risk/yarar 

oranını gözeterek hastaya koruyucu 

tedavi verilebilir.

 Ġlaç dozu:INH 300 mg / g

 Süre: 9 ay

 Profilaksisi baĢlandıktan 1 ay sonra anti-TNFα
baĢlanır.

 15. 30. ve 60. günlerde KC enzimleri bakılır.

 INH toksisitesi / indeks olgu INH dirençli ise  R / 

Z ile yapılabilir.

 GeçmiĢte INH ile koruyucu tedavi almıĢsa

 Uygun ve tam süre TB tedavisi almıĢsa
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Anti TNF Tedavi BaĢlanacak Olgular

BCG aĢısı +PA Akciğer grafisi

GeçirilmiĢ TB veya

Yetersiz tedavi

Evet Hayır

Evet Hayır

IGRA PPD

+ - + -

Latent TB tedavisi

Yetersiz tedavi edilmiĢ 

ekstrapulmoner TB veya

yakın  zamanda karĢılaĢma

Evet Hayır


