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Epidemiyoloji, bir infeksiyonun, bir hastal›¤›n veya bir durumun insan

topluluklar›nda da¤›l›fl ve s›kl›¤›n› etkileyen faktörlerin ve koflullar›n birbiriyle

olan iliflkilerini inceleyen bilimdir(1). Tüberküloz epidemiyolojisi, tüberküloz

basili ile insan ve toplum aras›ndaki etkileflimleri (basilin bulaflmas›, insidens,

prevalens, y›ll›k infeksiyon riski, mortalite, risk faktörleri, HIV infeksiyonu veya

di¤er ba¤›fl›kl›k yetmezlikli kiflilerde infeksiyon ve hastal›¤›n seyri, ilaçlara direnç

durumu) ve dengeyi inceleyen ve elde etti¤i bilgileri dengenin insan lehine

de¤iflmesi için kullanan bilimdir(2,3). Elde edilen epidemiyolojik veriler korunmada

k›lavuzluk eder.

Tarihte bütün toplumlar› etkilemifl olan tüberküloz, insanl›k tarihinde bilinen

en eski hastal›klardan biridir. De¤iflik özellikleri nedeni ile tarihde “ince hastal›k”,

“eriyip tükenme/yiyip bitirme”, “büyük beyaz veba”, “büyük taklit edici”

terimleriyle de adland›r›lm›flt›r(3).

Günümüzde tüberküloz dünyada ve ülkemizde çok önemli bir halk sa¤l›¤›

sorunudur. HIV infeksiyonu ve de¤iflik nedenlerle say›s› artan ba¤›fl›kl›k yetmezlikli

olgular›n say›s›ndaki art›fl tüberkülozun önemini daha da art›rmakta ve tüberküloz

epidemiyolojisini de¤ifltirmektedir(4,5).

Tüberkülozun moleküler epidemiyolojisi ve çok ilaca dirençli tüberküloz

epidemiyolojisi ayr› bölümlerde incelendi¤inden bu yaz› kapsam›nda ele

al›nmayacakt›r.

Tüberküloz epidemiyolojisinde kavramlar:

Tüberküloz infeksiyonu: Basilin bulafl›p, lokal granülamatöz bir inflamasyona

neden olmas› ve basillerin sistemik olarak kontrol alt›na al›nmas›d›r(2,3,6).

Aktif tüberküloz olgusu: Tüberküloz basili ç›karan (balgam veya di¤er klinik

örneklerde basil varl›¤› saptanan)  olgudur (2,3).
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fiüpheli tüberküloz olgusu: Klinik ve radyolojik bulgularla tüberküloz oldu¤u

düflünülen, ama bakteriyolojik do¤rulama yap›lamayan (basil ç›karmayan)

olgudur(2,3).

Tüberküloz infeksiyon prevalans›: Belli bir toplumda bir y›ll›k sürede infekte

bulunan kiflilerin (BCG ile afl›lanmam›fl kifliler aras›nda tüberkülin deri testi (PPD)

pozitif olanlar) oran›d›r. Bir ülkede infekte insan havuzunu bilmek aç›s›ndan

çok önemli bir epidemiyolojik ölçüdür(3,6,7).

Tüberküloz infeksiyon riski (y›ll›k infeksiyon riski, tüberküloz infeksiyon

insidans›): Bir y›l içinde tüberküloz basili ile ilk defa infekte olacaklar›n oran›d›r.

Di¤er bir ifadeyle belli bir toplumda tüberküloz basili ile infekte olmam›fl ve BCG

afl›s› yapt›rmam›fl, PPD negatif olan kiflilerin bir y›l içinde infekte olma ihtimalidir.

Baflka bir tan›m, flu anda infekte olmam›fl bir kiflinin bir y›l içinde infekte olma

ihtimalidir. Ucuz, basit ve kolyaca yap›labilir; kay›t-ihbar sistemine

dayanmad›¤›ndan günümüzde önemli ve yararl› bir göstergedir(2,3,8).

Tüberkülozun ülkedeki bulafl›c›l›k durumunu de¤erlendirme imkan› veren bu

epidemiyolojik ölçü PPD pozitifli¤i takip edilerek elde edilir. Y›ll›k infeksiyon

riskindeki azalma %10 veya üzerinde ise tüberküloz kontrol önlemleri baflar›l›,

%5 den az ise baflar›s›zd›r(3,8-10). Tüberküloz prevalans› (nokta prevalans): Belli

bir toplumda araflt›rman›n yap›ld›¤› anda , 100.000 kiflilik nüfusta bulunan

tüberkülozlu hasta (eski+yeni olgu) say›s›n› gösterir(3,8).

Tüberküloz insidans›: Bir y›l içinde 100.000 kiflilik nüfusta saptanan yeni hasta

say›s›d›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 25/100.00 den az olanlar› düflük, 25-

100/100.000 olanlar› orta ve 100/100.000 den büyük olanlar› hastal›k insidans›

aç›s›ndan yüksek kabul etmektedir(2,6). ‹lgili parametrenin do¤rulu¤u ve güvenli¤i

için ülke çap›nda standart metotlarla aktif olgu bulma ve bildirme çal›flmalar›

etkin bir flekilde yürütülmelidir. Genç yafl grubunda insidans›n azalmas› tüberküloz

kontrol ve önleme tedbirlerinin etkin oldu¤unu yans›t›r.

Tüberküloz mortalite h›z›: Belli bir toplumda bir y›l içinde 100.000 kiflilik

nufüsta tüberküloza ba¤l› ölümlerin say›s›n› gösterir(2,3).

Tüberküloz fatalite h›z›: Tüberkülozlu hastalar aras›nda tüberkülozla iliflkili

ölümlerin oran›d›r(%)(3).


