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Tüberküloz menenjit (TBM) gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir halk 

sağlığı sorunudur. Hastalık herhangi bir yaşta 

meydana gelebilir, fakat 6 aydan küçük 

çocuklarda nadirdir. En yüksek insidans 

yaşamın ilk 5 yılındadır. Direkt hematojen 

yayılmadan ziyade subepidimal tüberküllerin 

subaraknoid alana rüptüre olmaları ile oluşur. 

Subependimal odaklar uzun süre sessiz 

kalabilir. Menenjite yolaçan miliyer hastalık 

sıklıkla hastalık seyrindeki birkaç hafta içinde 

gelişir. Alkolizm ve diğer faktörlerin bir 

sonucu olarak vücut immunitesinin 

baskılanması veya kafa travmasını takip 

eder. Olguların 3/4’ünde ekstrameningeal 

tutulum vardır ve genellikle ekstrapulmoner 

tutulum söz konusudur. Meningeal tutulum 

daha çok beynin bazal kısmındadır. Uzun 

süren olgularda eksuda yoğunlaşır ve kitle 

benzeri etki gösterebilir. Özellikle optik sinire 

ve kiazmaya bası yapar. Olayın 

kronikleşmesi ile diğer kranial sinirlere de 

bası gelişebilir. Arterlerin tutulumu ile infarkt 

veya iskemi oluşur. Sıklıkla orta serebral 

arterin tutulumu ile hemiparezi veya hemipleji 

görülür. Küçük arterlerin tutulumu ensefalit 

benzeri tabloya neden olur. Basiller sisterna 

ve ventriküler foramina eksudasyon veya 

tuberkül ile tıkanabilir ve hidrosefali meydana 

gelir. Vakaların büyük çoğunluğundan 

Mycobacterium tuberculosis, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde çok küçük bir 

kısmından ise bovin tip tüberküloz basili 

sorumludur.  

PATOGENEZ  
TBM genellikle primer infeksiyonun bir 

komplikasyonudur. Patolojik tablo hastanın 

yaşı, infeksiyonun ciddiyeti, hastanın 

immunite veya hipersensitivite durumu, 

hastalığın süresi ve aldığı tedavi tipine 

bağlıdır. Klinik ve patolojik olarak menenjitten 

ziyade meningoensefalit hastalığı doğru 

olarak tanımlamaktadır. Meningeal tutulum 

daha çok beynin bazal kısmındadır, ancak bir 

çok vakada bildirilen vasküler değişikliklere 

sekonder olarak  veya inflamatuar yanıtın 

direk yayılımı nedeniyle beyin parenkiminde 

lezyonlar gelişir. Uzun süren vakalarda 

jelatinöz bir kitle ponsdan optik sinirlere 

doğru yayılır. Daha çok kronik vakalarda 

fibröz doku kraniyal sinirleri kaplayabilir. 

Vasküler değişiklikler diffüzdür, venleri 

olduğu gibi  büyük, orta ve küçük arterleri de 

tutabilir. Lokal arter ve venlerin vasküliti 

anevrizma, tromboz ve fokal hemorajik 

infarktlara yolaçar.  Bazal gangliona ve 

ponsa giren damarlar sık tutulan damarlardır. 

Orta serebral arter dallarının tutulumu 

hemipareziye neden olabilir.   
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KLİNİK BULGULAR 

Hastalık prodrom döneminde halsizlik, 

başağrısı ve hafif ateş ile başlar, daha sonra 

2-3 hafta içinde uzamış başağrısı, kusma, 

konfüzyon, meningismus ve fokal nörolojik 

belirtilerle devam eder. Klinik tablo kronik 

başağrısı veya hafif bilinç değişikliğinden 

ciddi menenjit veya komaya kadar gidebilir. 

Ateş bazen görülmeyebilir. Vakaların 

yaklaşık  3/4’ünde birlikte bulunan 

ekstrameningeal tüberküloz bulguları vardır 

Akciğer grafisinde milier görünüm en fazla 

yardımcı olan bulgudur. Bununla birlikte bir 

çok vakada tüberküloz lehine klinik bir bulgu 

veya hikaye yoktur.  

TBM menenjitte klinik tablodan şu faktörler 

sorumludur: (1) yoğun baziler eksüdasyon 

(kranial sinir tutulumu, hidrosefali); (2) 

vaskülit ve vasküler tıkanma (fokal nörolojik 

defisitler); (3) tüberküloproteine karşı allerjik 

reaksiyonlar (BOS değişiklikleri); (4) serebral 

ödem (bilinç değişiklikleri, epileptik nöbet, 

artmış kafa içi basınç); (5) yer kaplayıcı 

lezyon olarak etki eden tüberkülomların 

varlığı.     

Nörolojik tutuluma göre klinik üç evre olarak 

sınıflandırılır: 

Evre 1. Bilinç açık, fokal nörolojik semptom 

ve hidrosefalus yok 

Evre 2. Konfüzyon ve fokal nörolojik bulgular; 

kraniyal sinir paralizisi, hemiparezi 

Evre 3. Stupor veya belirgin parapleji, 

hemipleji. 

TBM hastaların % 20-30’nda kranial sinir 

tutulumları meydana gelir ve ilk başvuru 

semptomu olabilir. En sık tutulan 6. sinirdir, 

daha az sıklıkla 3. ve 4. sinirler etkilenir. 

Başlangıçta paralizi tek taraflıdır, fakat daha 

sonra bilateral olur. En az tutulan sinir ise 

fasial sinirdir. Diğer kraniyal sinirler nadiren 

etkilenir, optik sinir tutulumu optik atrofi ve 

körlüğe neden olur. Kliniğimizde yapılan bir 

çalışmada hastaların % 41.1’inde kranial sinir 

disfonksiyonu saptanmıştır. Hastalığın tüm 

aşamalarında konvulsiyonlar görülebilir. 

Çocuklarda generalize kasılmalar olmasına 

karşın, erişkinlerde fokal nöbetler daha sıktır. 

Çocukların % 10-15’inde konvulsiyon 

nöbetleri başvuru semptomu veya erken 

semptomdur. 

İntrakraniyal basınç artışına parelel olarak 

semptom ve bulgular daha bariz hale gelir. 

Çocuklarda fontanel kabarıklığı ve başın 

büyümesi erişkinlerde papilödemi vakaların 

büyük çoğunluğunda vardır. Hastalık 

ilerledikçe çeşitli nedenlerden dolayı gelişen 

defektif BOS sirkülasyonu ve absorbsiyonu 

hidrosefaliye neden olur. Bu aşamada 

hidrosefalinin belirti ve bulguları (başağrısı, 

papilödemi, diplopi ve görme bulanıklığı) 

klinik tabloya hakim olur.  Hemipleji 

hastalığın başlangıcında veya daha sonraki 

evrelerde gelişebilir ve iskemi, orta serebral 

arter veya internal karotid arterin infarktı ile 

birliktedir. Koreiform veya hemibalistik 

hareketler, atetoz, generalize tremor, 

miyoklonik sıçramalar ve ataksi erişkinlerden 

çok çocuklarda görülmektedir. Deserebras-

yon rijiditesi ve serebeller semptomlar ortaya 

çıkabilir. HIV infeksiyonu klinik ve laboratuar 

bulguları veya tüberküloz menenjitin 

prognozunu değiştirmez.  
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TANI 

TBM menenjittin tanısında en önemli ipucu 

bilinen bir tüberküloz vakası ile temas 

hikayesidir. Ancak böyle bir hikaye hastaların 

sadece % 20-30’unda alınabilmektedir. Rutin 

testler fazla yardımcı değildir. Orta düzeyde 

anemi vardır ve kan sayımında lökosit sayısı 

normaldir. Vakaların % 80’inde 

sedimentasyon artmıştır. Hiponatremi ve 

hipokloremi sıktır ve uygunsuz antidiüretik 

hormonun salımından dolayıdır. 

Pulmoner ve ekstrapulmoner lezyonlar 

TBM’li çocuk hastaların çoğunda aynı 

zamanda akciğer tüberkülozunun bulguları 

vardır. Hiler adenopati, primer kompleks 

vakaların % 50-90’nında bulunur. Erişkin 

hastaların çoğunda akciğer grafisi normaldir. 

Miliyer yayılımın radyolojik bulguları olsun 

veya olmasın TBM’li hastaların önemli bir 

kısmında koroid tüberküller saptanır.  

Tüberkülin testi  

Çocuklarda ve erişkinlerde pozitif tüberkülin 

testi tanıya yardımcıdır. Bununla beraber 

negatif bir sonuç TBM’yi ekarte ettirmez. Bazı 

vakalarda tedavi sırasında PPD pozitif 

olabilir. Debilite veya malnutrisyonu 

olanlarda, kortikosteroid tedavisi alanlarda, 

immunsüpresse hastalarda ve terminal 

dönemdeki hastalarda cilt testi negatif 

olabilir. 

Beyin omurilik sıvısı (BOS)’nın 
incelenmesi 

BOS incelemesi tanıda çok önemlidir. 

Lomber ponksiyonda basınç artışı vardır. 

TBM’de BOS genellikle berrak ve renksizdir. 

Hücre sayısı 0 ile 1500/mm3 arasında 

değişir. Hücre tipi genellikle lenfosittir, 

hastalığın erken döneminde  polimorfo-

nükleer lökositler predominant olabilir. BOS 

proteini 100-500 mg/dl arasındadır, hastalık 

ilerledikçe artar, başlangıç değerleri 300 

mg/dl’nin üzerinde olanlarda prognoz 

kötüdür. İleri aşamada spinal blok 

geliştiğinde BOS ksantokromik olur ve 

protein düzeyi 1000-1500 mg/dl’yi bulur. BOS 

glikozu karakteristik olarak düşüktür. Erken 

ve kesin tanının en önemli işlemi BOS 

sedimentinden yapılan yaymada asido-

resistan basili görebilmektir. Basili 

görebilmek için tekrarlanan lomber 

ponksiyonlarla alınan fazla miktarda sıvının 

incelenmesi gerekir. Hastaların % 45-90’ında  

kültürde M. tuberculosis izole edilmektedir. 

Tanıda PCR yardımcı olabilir, ancak yalancı 

negatif sonuçlar bildirilmektedir.  Kranial 

tomografi (CT) veya manyetik rezonans 

görüntüleme (MR) yöntemi, bir veya daha 

fazla olabilen halka şeklindeki tüberkülomları, 

baziler araknoiditi, serebral infarktüsü ve 

hidrosefaliyi gösterir.       

TEDAVİ 

Menenjit: İzoniazid (INH) ve pirazinamid 

(PZA) meningeal inflamasyon varlığında 

BOS’a kandaki düzeyine eşit  oranda geçer. 

Rifampisin (RMP) kan beyin bariyerini daha 

az geçmesine karşın  BOS’da terapötik 

düzeyde bulunur. Etambutolun normal 

şahıslarda BOS’a geçişi az veya yoktur, 

tüberküloz menenjitli hastalarda ise serum 

düzeyinin % 10-50 konsantrasyonuna ulaşır. 

Streptomisinin ise meningeal inflamasyon 

yokluğunda BOS’a geçişi çok az veya hiç 

yoktur. Menenjitli hastalarda BOS’a serum 
konsantrasyonunun % 20’si seviyesinde ulaşır.  
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INH 5 mg/kg (maksimum günde 300 mg), 

rifampisin 10 mg/kg (maksimum 600 mg/gün) 9-

12 ay süreyle verilir. Tedavinin ilk 2-3 ayına 

etambutol 25 mg/kg/gün ve pirazinamid 15-30 

mg/kg (günde 2 gr) dozunda eklenmelidir. 

Pirazinamid yerine streptomisin 20-40 

mg/kg/gün (1 gr/gün) verilebilir. Tedaviye yanıt 

2 hafta içinde görülür. Tedavi yanıtsızlığı 

hidrosefali, tüberkülom veya primer ilaç 

direncini gösterir.  

Evre 2 ve 3 hastalarda prednizolone 60-80 

mg/gün tavsiye edilmektedir. Doz 1-2 hafta 

sonra tedrici olarak azaltılarak 4-6 haftada 

kesilir. 

Tüberküloma tedavisi: İntrakranial 

tüberküloma kendini epileptik nöbet ile gösteren 

yer kaplayıcı bir lezyondur. Genellikle çok 

sayıdadır fakat tek de olabilir, görüntüleme 

yöntemlerinde ödemin kuşattığı avasküler kitle 

olarak görülür. Tanı kesinleşince cerrahi olarak 

çıkarmadan önce kemoterapi başlanmalıdır. 

Kortikosteroidler ödemi ve semptomları azaltır 

ve kemoterapi operasyon sırasında teşhis 

edilen vakaların yayılmasını önler.    

PROGNOZ 

Prognoz yaş, semptomların süresi ve nörolojik 

tutulum ile ilişkilidir. En önemli prognostik belirti 

hastanın tedaviye başlandığı andaki bilinç 

durumudur. Tedaviden önce hastanın komada 

ise mortalite oranı % 50-70’dir. Tedavide 

gecikme klink tablonun kötüleşmesi nörolojik 

komplikasyonların artması ile sonuçlanır. 

Prognozu etkileyen diğer faktörler şunlardır: 

Yaş (5 yaşın altında ve 60 yaşın üstünde 

mortalite yüksek), malnütrisyon, miliyer 

tüberkülozla birlikte olması, altta yatan hastalık, 

hidrosefali, yüksek kafa içi basınç ve BOS’da  

glukozun düşük proteinin yüksek olmasıdır.  

 

KOMPLİKASYONLAR 

Vakaların % 10-30’unda fizik ve mental 

defektler bildirilmektedir. Küçük çocuklarda 

nörolojik sekel sıklığı daha fazladır. Tedavide 

gecikme sekelde artışa neden olmaktadır. 

Görme ve iştme bozuklukları en sık görülen geç 

sekellerdir. Geç motor defisitleri sıklığı 

(hemipleji, parapleji) % 10-25 oranında 

görülmektedir. 3 yaşından önce menenjit 

geçirenlerde mental bozukluklar sıktır. Hastalık 

iyileştikten aylar veya yıllar sonra endokrin 

bozukluklar ortaya çıkabilir.  
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