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Olgu 

 

•  yaş  ay, erkek 

 

• Yakı a 

     Yok 



Olgu 

Öykü 

• A ea esi Ağustos ’da ak iğer vere i ta ısı 
al ış. 

  

• Anneanneye verem hastalığı tedavisi aşla ış. 
 

• A ea e ay ı apart a da ir alt katta oturuyor, 
her gü  görüşülüyor.  



Olgu 

Özgeç iş 

• Özellik yok 

Soy geç iş  
• A e,  yaşı da, sağlıklı  
• Ba a,  yaşı da, sağlıklı 
• Akra alık yok 

• Anneanne verem hastalığı ak iğer vere i  tedavisi 
alıyor 

 

 



Olgu  

Fizik akı 
• Genel durumu iyi 

• Ateş: °C 

• Na ız: /dk 

• Solu u  sayısı: 
24/dk 

• Ka  ası ı: /  
mmHg 

 

 

 

• Boy: 93 cm (50-75 p) 

• Ağırlık:  kg  p  

 

• Sistem 
muayenelerinde 
özellik yok  



Verem hastasıyla ay ı evde 
yaşaya lar içi  e yap alı? 

 



• Verem hastasıyla ay ı evde yaşaya  kişilere 
te aslı uaye esi yapılır.  
 

• Te aslı uaye esi i  a a ı  
a) Kay ak olgu u  sapta ası  
b) Hasta ı  asil ulaştırdığı ya da 

      Hastayla ay ı kay akta  asil al ış  
      -verem enfeksiyonu ya da vere  hastalığı olan- 

      kişileri  sapta ası         
• Gereklilik duru u da te aslı uaye esi 

ge işletilir. 





Tüberkülin deri testi (TDT) 

• PPD (saflaştırıl ış protei  türevi = purified protein derivative) 

 

• Basilin belirli antijenik ileşe leri i  asille enfekte 
kişide ge ik iş tipte aşırı duyarlılık reaksiyo u 
oluştur ası 
 

• Sol ö kolu  /  üst kıs ı da iç yüzeye deri içi e, 
PPD’ i  5 tüberkülin ünitesinden 0,1 ml verilir 
(Mantoux yöntemi) 



Tüberkülin deri 
testi (TDT) 

Daha önce basil ile 
karşılaş ış kişilerde -72 
saat so ra kızarıklık ve 
ka artı oluşur.  
 

Kızarıklığı  değil, ka artı ı  
çapı ö e lidir. 
 

Önkolun uzun eksenine dik 
ola  çap şeffaf ir etvelle 
milimetrik olarak ölçülür.  
 



Tü erküli  deri testi TDT  asıl 
yoru la ır? 



Tüberkülin deri testi (TDT) 

Ülke izde  TDT reaksiyo u u değerle dir e kriterleri  

BCG’lilerde  

0-5 mm Negatif kabul edilir. 

6-14 mm BCG’ye ya da atipik mikobakterilere ağlı ola ilir  

15 mm ve üzeri  Pozitif kabul edilir. 

BCG’sizlerde  

0-5 mm Negatif kabul edilir. 

6-9 mm Atipik mikobakterilere ağlı ola ilir 

10 mm ve üzeri Pozitif kabul edilir. 

Bağışıklığı askıla ış kişilerde   ve üzeri pozitif ka ul edilir. 



Tüberkülin deri testi (TDT) 

Bağışıklığı askıla ış kişiler  
• HIV pozitifliği  
• Kro ik ö rek yet ezliği 
• Uzun süre yüksek doz kortikosteroid tedavisi (2-4 hafta 

süreyle, günde 15 mg ya da üstünde prednizon dozuna 
eşdeğer steroid dozları  

• Bağışıklığı askılaya  diğer tedaviler 

• Malignite  

 

 



Tüberkülin deri testi (TDT)- Yala ı egatiflik   

• Ağır e feksiyo lar 

• Ca lı aşılar kıza ık aşısı) 
• Kro ik ö rek yet ezliği 
• Ağır esle e eksikliği  
• Lenfoid orga ları etkileye  hastalıklar lösemi, lenfoma, 

HIV enfeksiyonu) 

• İlaçlar kortikosteroid, malignite tedavisi) 

• Yaş ye idoğa lar, yaşlılar) 
• PPD solüsyonu ya da uygulamayla ilgili sorunlar  

• Testi  ya lış oku ası  
 



Tüberkülin deri testi (TDT)- Yala ı pozitiflik   

• Atipik mikobakterilerle duyarlanma  

• BCG aşısı 
 

• Atipik mikobakteri e feksiyo u ya da aşıya ağlı PPD 
pozitifliği ge ellikle <   

 

• Aşıya ağlı pozitiflik ile vere  e feksiyo u u  
ayırı ı da; i terfero  ga a salı ı  testleri yararlı  



İNTERFERON GAMA SALINIM TESTLERİ İGST  

• M. tuberculosis e feksiyo u a hü resel ağışıklık 
ya ıtı ı  düze le esi deki a a sitokin  

• Kişi i  basille karşılaşıp karşılaş adığı ı gösterir 

• BCG aşıla ası da  etkile ez 

• Ancak verem hastalığıyla vere  e feksiyo u ayırı ı ı 
sağla az  

 

• QuantiFERON-TB Gold In Tube (QFT-GIT); ESAT-6, 
CFP-10, TB 7.7 antijenleri   

• T-SPOT.TB test (T-spot); ESAT-6, CFP-10 antijenleri  

 



Türkiye içi  Sağlık Baka lığı Ö erileri;  
 

• Gerekli duru larda TDT yapıl ası  
• TDT negatif olan ve verem enfeksiyonundan kuvvetle 

şüphele ile  ağışıklığı askıla ış kişilerde İGST 
yapıl ası   



Olgu  

• TDT:  21 mm 

• Ak iğer grafisinde patolojik bulgu yok 

• Fizik uaye esi or al sı ırlarda 

 

 

Hasta ızı  duru u u asıl 
ta ı larız? 



Olgu  

• TDT:  21 mm 

• Ak iğer grafisinde patolojik bulgu yok 

• Fizik uaye esi or al sı ırlarda 

 

 

Verem enfeksiyonu 



Ço ukluk çağı vere i içi   a a evre   
       

     Temas 

                   Enfeksiyon 

                                               Hastalık 

 



TEMAS 

• Ge ellikle erişki  ya da erge , ulaştırı ı asil saça  
vere li ak iğer, gırtlak  ir olgu ile te as 

• Te as; ev içi, okul, kreş, akı  evi ya da kapalı 
alanlarda olabilir. 

• Bu aşa ada, TDT egatif, ak iğer grafisi normal 

• Kli ik olarak hastalığı  elirti ve ulguları yok 

• Kişi M. tuberculosis içere  da la ıkları inhale 
ettikte  so ra TDT pozitifleşirse u -12 haftada 
gerçekleşir.  



ENFEKSİYON 

• Basil  taşıya  da la ıkları  solu u  yolu ile alı ası 
• Ak iğerdeki iri il odakta  asilleri  çoğal ası 
• Le fatik siste  yoluyla iri il odağı  oşaldığı e  

yakı  le f düğü leri e ve ka  dolaşı ıyla  orga  ve 
dokulara asili  taşı ası 

• Geç tip aşırı duyarlılık reaksiyo u u  aşla asıyla TDT 
pozitifleşir) lezyonun kazeifiye ol ası  

• Kazeöz lezyo lar ge ellikle  aylık ir süre so u da 
kalsifiye olur. 

• Basiller u sı ırlı odaklarda yıllar a a lı kala ilir. 



HASTALIK 

• M.tu er ulosis’e ağlı e feksiyo u  
sı ırla dırıla a ası 

• Ak iğer parankim dokusu içi de ya da yayılıp yer 
tuttuğu dokularda  iri de asili  çoğal aya deva  
etmesi 

• Kli ik elirti ve ulguları  ortaya çık ası 
• Radyolojik olarak hastalıkla ilişkili değişiklikler  
  

• Erişki de  farklı olarak ço uklarda ilk 5 yılda vere  
e feksiyo u varsa hastalık geliş e riski yüksektir. 



HASTALIK 

Ço ukluk çağı vere  hastalığı ta ısı;   
 

• Uygun belirti ve bulgular  

• Temas öyküsü 

• TDT pozitifliği 
• Uygu  la oratuvar ya da radyolojik ulguları  varlığı 



  





Olgu  

• TDT: 21 mm 

• Ak iğer grafisinde patolojik bulgu yok 

• Fizik uaye esi or al sı ırlarda 

 

Ta ı: Vere  e feksiyo u 

Şi di e yapalı ? 



KORUYUCU TEDAVİ 

• Basil ile enfekte ol uş herkese koruyu u tedavi 
ver ek ü kü  değil  

• Koruyucu tedavide amaç; verem enfeksiyonunun 
vere  hastalığı a ilerle esi i  e gelle esi  

• Koruyu uluk ora ı % - ’dır. Etkisi i   yıl sürdüğü 
gösteril iştir. 

• Başla gıçta pozitif ola  TDT, koruyu u tedavi so rası 
hâlâ pozitiftir; tedavi so rası da TDT ko trolü e 
gerek olmaz. 







KORUYUCU TEDAVİ 

• Bulaştırı ı vere  hastalığı ola la yakı  te as 
öyküsü, TDT so u u da  ağı sız olarak koruyu u 
tedavi aşla ak içi  yeterli 
 

• Vere  hastalığı ve hastayla temas öyküsü olmayan, 
aşka ir ede le yapıla  TDT pozitif sapta a   

yaşı  altı daki ço uklara koruyu u tedavi veril eli  
 

• Vere  hastalığı ola  a ede  doğa  e ekler 

 



KORUMA TEDAVİSİ 

• İzo iazid İNH   aylık tedavi 
           (10 mg/kg/gün, en çok 300 mg/gün) 

• Bağışıklık siste i i  askıla dığı duru larda -12 ay 

• Kaynak olguda, İNH direnci varsa; rifampisin 4 ay  

           (10 mg/kg/gün-en çok 600 mg/gün) 

• 2-3 ayda bir kontrol muayenesi  

• Ya  etkiler sorgula ır. 
• Hastalıkta  şüphele ilirse  hasta ye ide  

değerle dirilir. 



Kaynaklar  

• T.C. Sağlık Baka lığı, Tü erküloz Ta ı ve Tedavi Reh eri,  

 

• Red Book, 2015 Reports of the Committee on Infectious 
Diseases, American Academy of Pediatrics 

 

• Pri iples a d Pra ti e of Pediatri  I fe tious Dıseases, Sarah 
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Teşekkürler… 


