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BULAŞ 

• Mycobacterium tuberculosis kompleks basilleri 
tüberküloz hastasından, hava yolundan 
damlacık çekirdeği ile bulaşır

• En bulaştırıcı hastalar 
– ARB (+)

– Kavite

– Larinks tb

– Çok öksüren, bol sulu balgam çıkaranlar



BULAŞ



Bulaşmayı etkileyen faktörler 

• 1. Kaynak hasta 
• Akciğer, larinks tb

• Yayma pozitifliği

• Balgamda basil sayısının fazla olması 

• Öksürük sayı ve şiddetinin fazla olması 

• Aerosol oluşturan işlemler (indüksiyon , FOB)

• Basilin virulansı

• Erken tanı ve tedavi (2-3 hafta)



Bulaşmayı etkileyen faktörler 

• 2. Ortam 
• Havalandırmak 

• HEPA filtre / UV ışın / güneş ışığı 

• Yakın temas 

• 3. Hedef kişi 
• Kişisel direnç (Hastalığı geçirme, koruyucu tedavi, BCG)

• Diğer hastalıklar

• Kaynak ile birlikte geçirilen süre (ev içi ve çalışma ortamı 

temaslıları)



Akciğer dışı kaynaklardan bulaşma 

• Basil içeren her materyalin manüplasyonu ile 
bulaşıcı damlacık çekirdekleri oluşabilir

Arkansas ‘ta 1985 de kalçada  tb absesi olan hastaya 
cerrahi debritman ile yıkama tedavisi sonrası ilgili sağlık 
personelinin %65 inde TDT pozitifleşmesi saptanmıştır 

Heym B, Stavropoulos E, Honord N, et al. Effects of overexpression of the alkyl hydroperoxide
reductase AhpC on the virulence and isoniazid resistance of Mycobacterium tuberculosis.İnfect
Immun 1997;176:478-484



Akciğer dışı kaynaklardan bulaşma 

• Cilt tb absesi olan hastanın temaslı 
muayenesinde 43 kişiden 11 ‘inde TDT 
pozitifleşmesi görüldü

• 11 olgudan 9’una INH koruyucu tedavi 
başlandı

• TDT negatif olan ve  INH kullanmayan 2 
personelde 3 ay sonra tb plörezi gelişti 

Friedman CR, Quinn GC, et al. Widespread dissemination of a drug-susceptible strain of 
Mycobacterium tuberculosis.. J Infect Dis 1997; 176: 478-484



PATOGENEZ

Tüberküloz basili içeren damlacık 
çekirdekleri solunur, akciğerlere girer ve 
alveollere doğru ilerler.



PATOGENEZ

Bronşiol

Tb basili 

Alveol

Tüberküloz basili alveollerde çoğalır



PATOGENEZ

Santral sinir sistemi 

Larinks

Lenf nodu

Akciğer 

Omurga 

Böbrek 

Az sayıda tüberkül basili kan dolaşımına girer ve 
vücuda yayılır.



PATOGENEZ

İmmun hücreler tarafından 
bariyer oluşturulur 

2 ila 8 hafta içinde makrofajlar tüberkül basillerini alır 
ve çevreler. Granülom adı verilen bir bariyer kabuğu 
oluşturur.(LTBI)



PATOGENEZ

Tüberküloz basili bariyeri yıkıp yayılmaya 
başlar 

Bağışıklık sistemi tüberkül basilini kontrol altında 
tutamazsa basil hızla çoğalmaya başlar (TB hastalığı). 
Bu durum, akciğerler, böbrekler, beyin veya kemik gibi 
vücuttaki farklı alanlarda ortaya çıkabilir.



Patogenezde 4 evre 

• 1. Evre: Basilin organizmaya girerek yerleşmesi ve 
enfeksiyonu başlatması (1 hafta)

• 2. Evre:  Basilin logaritmik çoğalması ve tüberkülozun 
gelişmesi (2 ve 3. hafta) 

• 3. Evre: Hücresel immünite (Hİ) ve geç tip aşırı 
duyarlılık reaksiyonu (GTA) (3. haftadan sonra)

• 4. Evre: Likefaksiyon ve kavite oluşumu 





1. Evre: Bulaşma 

• Basiller alveollerde makrofajlar üzerindeki çeşitli
reseptörler aracılığıyla (mannoz, Fc, TLR2 ve TLR4
gibi) alınıp, fagosite edilir

• Basillerin sayısı ve virulansı (cord faktör ve sulfolipit)
fazla ise makrofajlar tarafından öldürülemeyen bazı
basiller fagozomlarda çoğalmaya başlar



1. Evre: Bulaşma 

• Virulan basiller, makrofajların antibakteriyel
etkisini 2 yolla azaltır 
– 1. lizozom-fagozom füzyonunu azaltarak

– 2. fagozom membranını harab ederek

• Makrofajlar içinde basillerin çoğalması ve 
makrofajların ölümü ile fokal bir enfeksiyon 
odağı gelişir 



2. Evre: Çoğalma

• Makrofajların parçalanması ile basiller  nonspesifik
nötrofilik alveolit yapar ve alveoler alana yayılırlar

• Alveollere yayılan basiller yeni inaktive makrofajlar
tarafından fagosite edilirler

• Kemokinler açığa çıkar ve NK hücreler ile T lenfositler 
olay yerine gelir



2. Evre: Çoğalma

• Basil yüklü makrofajlar bölgesel lenf bezlerine 
ulaşabilirler veya hematojen yayılabilirler 
(lenfo-hematojen yayılma)

• Basillerin yerleştiği ilk odağa primer odak adı 
verilir





3. Evre: Hİ ve GTA

• Basillerin çoğalmaları iki immünolojik 
mekanizma ile durdurulur 

– 1. hücresel immun yanıt 

– 2. geç tip aşırı duyarlılık



3. Evre: Hİ ve GTA

• Makrofajların IFN-γ tarafından uyarılması, 
MHC-II  de artışa yol açar, böylelikle antijen 
sunma yetenekleri artar, antijenleri CD4 
lenfositlere sunarlar ve hücresel immunite
gelişir 

• MHC-I yoluyla da fagozomdan fagositin 
sitozoline kaçan antijenler, CD-8 lenfositlere 
sunulur ve geç tip aşırı duyarlılık gelişir 



3. Evre: Hİ ve GTA

• Makrofajlar tarafından sentezlenen IL-1

– T lenfosit aktivasyonu

• T lenfositler tüberküloz basilinin antijeni ile 
karşılaştığından itibaren IL-2 salgılayarak 

– CD4(helper)  hücrelerinin  çoğalmasını sağlar



3. Evre: Hİ ve GTA

• Makrofajların basilin antijenik yapılarını  T helper
(CD4+) lenfositlere sunması ile lenfositlerden bazı 
lenfokinler (IL-1,6,8,12 TNF-α gibi) salınır

– makrofajları aktive eder 

– hafıza  T lenfositlerinin oluşmasını 

• Aktive olan makrofajların basilleri yok edebilme 
gücü artar

• Böylelikle konakçıda basile karşı  hücresel 
immünite gelişmiş olur



3. Evre: Hİ ve GTA

• Lenfositlerden salınan TNF-α,  IL-6,  IL-8,  IL-
12’nin  etkisiyle granulom formasyonu  gelişir

• Aktive makrofajlar,  epiteloid histiositler ve  
lenfositler tarafından oluşan tüberkülün amacı
basilleri sınırlamak, çoğalma ve yayılmalarını 
önlemektir



3. Evre: Hİ ve GTA

• Tüberkülün ortasında gelişen kazeifikasyon
nekrozu tüberkülozun patognomonik
özelliğidir

• Kazeifikasyonun oluşması organizmanın basili 
tanıdığının ve immunolojik mücadelenin 
başarılı olduğunun göstergesidir



3. Evre: Hİ ve GTA
• Geç tip aşırı duyarlılık ise inaktif makrofajların

elimine edilmesini ve kazeöz nekroz 
odaklarının ortaya çıkışını sağlar

• Basiller bu kazeöz nekroz alanlarında kolayca 
çoğalamazlar fakat dormant halde kalırlar

• 6-8 haftada gelişen bağışıklıkla kişinin TDT’ i 
pozitifleşir

• Enfeksiyon bu dönem ile sınırlı kalırsa primer
enfeksiyon evresi tamamlanmış olur



3. Evre: Hİ ve GTA

• Primer tüberküloz enfeksiyonunun en önemli 
tanı bulgusu daha önce negatif olan PPD 
testinin pozitifleşmesidir





3. Evre: Hİ ve GTA

• CD4 T lenfositlerin rol oynadığı hücresel 
immunite makrofaj aktivasyonunu sağlar

• CD8 T lenfositlerin rol oynadığı geç tip aşırı 
duyarlılık ise basil yüklü aktive olmamış 
makrofajların yıkımından ve kazeöz nekroz 
oluşumundan sorumludur







4. Evre: Likefaksiyon ve kavite

• Hücresel immünite, organizmanın tb basili ile 
mücadelesini güçlendirir, aktif makrofajlarla
daha kolay yok edilmesini sağlar

• Gecikmiş tipte aşırı duyarlılık ise basillerle 
birlikte etraf dokularda da nekroza yol açar

• Akciğer odağı reaktive olur ve likefaksiyon ile 
kaviteleşme meydana gelir (progresif primer
tüberküloz)



PATOGENEZ

• Kazeöz nekroz alanlarında artış, enfekte kişilerin  
% 5'inde enfeksiyondan hemen sonra meydana 
gelir (primer tüberküloz)

• Enfekte kişilerin %95’inde ise olay sessiz olarak 
kalır ve yaklaşık bunların da % 5'inde  
yaşamlarının  herhangi bir döneminde ilk lezyon 
yerinde veya basillerin lenfo-hematojen yolla 
yayıldıkları herhangi  bir organdaki odaklarda 
oluşan erime ve onu takip eden aktivasyonla 
oluşan hastalığa ise postprimer tüberküloz 
denmektedir



PATOGENEZ



Primer enfeksiyon

• İnhale edilen basiller alveollere yayılır ve 
ortama gelen makrofajlar, basillerin etrafını 
sararak granülom oluşturur

• Granülomun merkezinde kazeöz nekroz gelişir, 
etrafı fibröz doku ile çevrilir 

• Çoğu basil ölür, bazı basiller canlı fakat 
metabolik aktivite göstermeden kalırlar



Primer enfeksiyon

• 6-8 haftada makrofajların basilleri öldürme 
yeteneği kazanması ile hücresel immunite
gelişir

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu ile TDT pozitifleşir

• Bağışıklığın yeterli olması durumunda hiçbir 
klinik belirti olmadan lezyonlar iyileşir

• Primer enfesiyon geçirenlerin %5’inde kazeöz
nekroz alanları artar, klinik hastalık tablosu 
ortaya çıkar(primer tb) 



Primer tüberküloz

• Primer enfeksiyon en sık 5-7 yaşlarında ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle primer tüberküloz 
hastalığına çocukluk tipi tüberküloz da 
denmektedir.

• Radyolojik tanısı: hiler, paratrakeal LAP

• Balgamda veya mide  suyunda basil bulma 
olasılığı %20’den azdır



Primer tüberküloz

• Ateş, kuru öksürük, iştahsızlık, kilo kaybı 

Primer odağın kaviteleşmesi > progresif primer
tb

• Büyüyen lenf bezlerinin bronşlara 
basısı>atelektazi

• Hematojen yolla yayılım > menenjit ve milier
tüberküloz 

• Plevraya ulaşması >plörezi



Postprimer tb

• Dormant basillerin yıllar sonra yeniden aktive 
olması sonucu ortaya çıkan tüberküloz formudur

• 2 yolla oluşabilmektedir

– Endojen reaktivasyon

– Eksojen reenfeksiyon

• Lenf bezi tutulumu olmaz ve genellikle lenfo-
hematojen yayılım görülmez

• Bronkojen yayılım ve kaviteleşme ile  
karakterizedir





Postprimer tb

• Tüberküloz  enfeksiyon riskinin yüksek olduğu  
toplumlarda postprimer tb genellikle yeni 
enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır

• Düşük tüberküloz prevelanslı toplumlarda ise 
hastalık genellikle  primer enfeksiyon 
döneminden kalan odaklarda oluşan 
reaktivasyondan kaynaklanmaktadır 
(reaktivasyon tüberkülozu)



Reaktivasyon tüberkülozu

• Bu  tip tüberkülozda parsiyel oksijen basıncının 
yüksekliği nedeni ile en sık akciğerde
– üst lob apikal-posterior

– alt lob superior segmentler

• Fakat primer enfeksiyon döneminde basillerin 
yayıldığı bütün organlarda (  böbrek, kemik, 
periferik lenf  bezleri vb..) reaktivasyon
tüberkülozu görülebilir



Reaktivasyon tüberkülozu

• Reaktivasyon olasılığı immüniteyi bozan 
durumlarda artmaktadır   
 Diabetes Mellitus

 Silikozis

 HIV

 Uzun süreli steroid kullanımı

 Malignite

 Renal yetmezlik 

 İmmunsupresif tedavi
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