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ünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), 2000 y›l›nda üç
önemli infeksiyon hastal›¤›n›n özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde genç nüfusu tehdit etti¤ini belirterek, AIDS, s›tma ve tüberküloza dikkatleri çekiyor (1). Gerçekten de tüberküloz bugün tüm dünyada en büyük morbidite ve mortaliteye sahip olan ve y›lda 3 milyon insan›n ölümüne neden olan en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan biridir. 1980’lerde Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde k›smen “Human Immunodeficiency Virus (HIV)” epidemilerine de ba¤l› olarak
tüberküloz prevalans›n›n giderek artmaya baﬂlad›¤›, ayn› süreçte Mycobacterium tuberculosis salg›nlar›n›n ve özellikle sa¤l›k kuruluﬂlar›nda ço¤ul
ilaca dirençli tüberküloz (Ç‹D-TB) salg›nlar›n›n
artt›¤› belirtilmektedir. Tüberküloz prevalans›ndaki bu art›ﬂa katk›da bulunan faktörler aras›nda
HIV epidemileri kadar, yüksek tüberküloz prevalans› olan bölgelerden göç edenlerin artmas›,
sosyal koﬂullar, sa¤l›k kuruluﬂlar›ndaki uygunsuz
infeksiyon kontrol uygulamalar› say›labilir. Artm›ﬂ tüberküloz prevalans›, HIV ile infekte kiﬂiler
ve Ç‹D-TB kombinasyonu, infeksiyöz tüberkülozlu kiﬂilerin hastaneye yatmas›nda art›ﬂa ve sonuçta sa¤l›k kurumlar›nda gerek di¤er hastalar
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için (nozokomiyal kazan›m) gerekse sa¤l›k çal›ﬂanlar› için (mesleksel kazan›m) önemli bir risk
faktörü olmuﬂtur. Hastane ortam›nda M. tuberculosis’in di¤er hastalar ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na geçmesini etkileyen bir çok faktör bulunur. Bir sa¤l›k kuruluﬂunda M. tuberculosis ile karﬂ›laﬂma riski,
o kuruma kabul edilen tüberkülozlu hasta say›s›
ve uygulan›lan infeksiyon kontrol önlemleri ile
yak›ndan iliﬂkilidir. Ayr›ca infeksiyöz hastalar›n
erken tan›s›, uygulan›lan izolasyon tipi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n kulland›¤› solunumsal korunma yöntemleri, çevrenin ve binan›n teknik özellikleri de
önemlidir. Baz› kiﬂisel faktörler de infeksiyonun
hastal›¤a dönüﬂmesini kolaylaﬂt›r›r. Örne¤in HIV
infeksiyonu, malignensi veya diyabet gibi immün sistemin bozuldu¤u durumlarda infeksiyondan hastal›¤a geçme riski artmaktad›r (2,3).
HASTANE KÖKENL‹ M. tuberculosis
1989’dan önce hastane kökenli M. tuberculosis
salg›nlar› pek s›k bildirilmiyordu. Sa¤l›kl› bireylerin hayat boyu infeksiyöz tüberküloz hastas›
ile karﬂ›laﬂma olas›l›¤› %5-10 olup aylar sonra
belki de farkl› bir kuruma baﬂvurmas› nedeni ile
nozokomiyal olas›l›k düﬂünülmüyor veya dokümante edilemiyordu. O nedenle yeni tan› konmuﬂ immün bask›l› ya da normal geniﬂ hasta serilerinde çal›ﬂ›lmad›kça veya çok al›ﬂ›lmad›k antimikrobiyal duyarl›l›k özelli¤ine sahip bir M. tuberculosis ile infekte hastalar olmad›kça nozokomiyal kuﬂkusu olmayabilir, saptanamayabilir veya bildirilmeyebilir. Buna ba¤l› olarak belki de
nozokomiyal M. tuberculosis olgular›n›n rapor edi-
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lenlerden daha fazla olmas› olas›d›r (2). Buna
karﬂ›n sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda mesleksel M. tuberculosis infeksiyonu ve hastal›k riski ABD’de
1930’lardan beri iyi izlenmiﬂ olup bu konuda
hastalar için özel ko¤uﬂlar ve hastaneler aç›lmas›, her hasta için hastaneye baﬂvuru s›ras›nda rutin akci¤er grafisi çektirilmesi, klinisyenlerin tüberkülozdan daha çok ﬂüphelenmesi, tan› ve sa¤alt›mdaki geliﬂmeler, etkili ve koruyucu antitüberküloz sa¤alt›m›n yap›lmas› ile 1940-1980’lere
kadar tüberküloz insidans›nda önemli bir düﬂme
elde edilmiﬂtir. Ancak özellikle geliﬂmekte olan
ülkelerdeki tüberkülozlu hastalar›n çoklu¤u, büyük ve aç›k ko¤uﬂlar, infeksiyon kontrol önlemlerinin yetersizli¤i nedeni ile sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
hala son derece önemli oranda tüberküloz riski
vard›r (2,3).
ABD’de sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda M. tuberculosis infeksiyon ve hastal›k riskinin %0.1-10 aras›nda de¤iﬂti¤i, özellikle t›p fakültesinde çal›ﬂan
doktorlarda, fakülteye baﬂlad›ktan sonraki 10 y›l
içinde %3.5’inin antitüberküloz tedavi ald›¤›, bunun %75’inin aktif tüberküloz oldu¤u ve doktorlar›n genel topluma göre 3 kat daha fazla risk alt›nda oldu¤u bildirilmektedir. Tüberkülin deri
testi (TDT) konversiyonunun ise genelde %0.33%5.5 aras›nda oldu¤u, bu oran›n baz› co¤rafik
bölgelerde yaﬂayanlarda, yabanc› ülkelerden
gelenlerde ve önceden BCG aﬂ›s› olanlarda daha
yüksek oldu¤u (%0-27) belirtilmektedir (2,3).
Hastane ortam›nda M. tuberculosis’in geçiﬂini
kolaylaﬂt›ran faktörlerden birisi de HIV infeksiyonu olup 1980 sonlar›nda ABD’de nozokomiyal
ilaca duyarl› M. tuberculosis salg›nlar› oldu¤u bildirilmeye baﬂlanm›ﬂ ve infeksiyöz tüberküloz hastalar› ile temas eden HIV(+) hastalar›n, HIV(-)
olanlara göre artm›ﬂ tüberküloz riskine sahip oldu¤u, bu bölümde çal›ﬂan ve direkt hasta bak›m›ndan sorumlu olan sa¤l›k personelinin TDT
konversiyonunun, di¤er bölümlerdekilere göre
çok daha yüksek oldu¤u vurgulanm›ﬂ, bu hastalarda gerek latent infeksiyonun reaktivasyonu,
gerekse yeni primer infeksiyon riskinin fazla oldu¤u bildirilmiﬂtir.
ABD’de sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda nozokomiyal M.
tuberculosis salg›nlar› için ulusal araﬂt›rma, tarama
ve raporlama sistemleri olmamakla birlikte
1960-1992 y›llar›nda 20’den fazla nozokomiyal M.
tuberculosis salg›n› bildirildi¤i ve bunlar›n ço¤unun acil servisler, mahkum ko¤uﬂlar›, HIV(+) hasta ko¤uﬂlar› gibi riskli bölümlerde ortaya ç›kt›¤›
belirtilmektedir (2,4,5).
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HASTANE KÖKENL‹ Ç‹D-TB
1990’lar›n baﬂlar›nda ABD’de baﬂta New York
hastaneleri olmak üzere pekçok hastaneden çok
say›da nozokomiyal Ç‹D-TB salg›nlar› bildirilmeye baﬂlanm›ﬂ, bunu Avrupa ve di¤er ülkeler izlemiﬂtir (6-18). Bu salg›nlar›n ortak özellikleri; olgular›n ço¤unun AIDS’li ve homoseksüel olmalar›, tüberküloz tan›s› konmadan 6 ay önce hastanede kalm›ﬂ olmalar› ve büyük k›sm›n›n önceden bir baﬂka Ç‹D-TB’li hasta ile ayn› ko¤uﬂta veya çok yak›n›nda kalm›ﬂ olmalar› idi. Bilindi¤i gibi nozokomiyal M. tuberculosis salg›n›n›n epidemiyolojik olarak kan›tlanmas› için, salg›n yapan suﬂun moleküler tiplendirilmesi yap›lmal›d›r. 1990
baﬂlar›nda salg›ndan ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan
elde edilen suﬂlar›n “Restriction Fragment
Length Polymorphism (RFLP)” analizlerinin benzerli¤i laboratuvar ve epidemiyolojik olarak bu
salg›nlar›n nozokomiyal oldu¤unu desteklemiﬂtir (10-13).
AIDS’li TB hastalar›n›n balgam›nda aside rezistan basil (ARB)’in daha yüksek oranda pozitif
olmas›, HIV ko¤uﬂunda çal›ﬂan sa¤l›k personeli
için önemli bir risk faktörü olmaktad›r. Bu bölgede çal›ﬂan sa¤l›k personelinde TDT konversiyonunun di¤er bölgelerde çal›ﬂanlara oranla önemli ölçüde pozitif oldu¤u, “Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)”›n tüberküloz korunma yönetmeli¤inde belirtti¤i önlemlere uymayanlarda %30 oran›nda ölümler görülebilece¤i vurgulanmaktad›r. Hasta odalar›n›n yak›nl›¤›,
havaland›rma sistemlerindeki yetersizlikler de
önemli risk faktörlerindendir.
1990’da Edlin ve arkadaﬂlar› New York ﬂehir
hastanesinde AIDS’li hastalar aras›nda ç›kan
Ç‹D-TB salg›n›n› araﬂt›rm›ﬂlar ve 1989-1990 y›llar› aras›nda 18 AIDS’li Ç‹D-TB hastas› saptad›klar›
halde, geçmiﬂ 3 y›lda yaln›zca 3 hastada benzer
hastal›k oldu¤unu, ilaca duyarl› suﬂlardan kaynaklanan M. tuberculosis’li 30 AIDS’li hasta ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 18 Ç‹D-TB hastalar›n›n ço¤unun
homoseksüel, uzun süredir AIDS’li veya vakalar›n görüldü¤ü hastanede tüberküloz tan›s›ndan 6
ay önce yatm›ﬂ olduklar› ve özellikle AIDS’li Ç‹DTB hastalar›n›n, Ç‹D-TB hastalar›n›n ko¤uﬂlar›nda veya yak›n›nda kald›klar›n›, A IDS’li Ç‹D-TB
hastalardan izole edilen 16 M. tuberculosis suﬂunun RFLP analizinde 13 M. tuberculosis suﬂunun
benzer paterne sahip oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.
Ayn› çal›ﬂmada atak h›z›n›n tüm AIDS’li hastalar
için %6.1, Ç‹D-TB hastalar›n›n en fazla 2 oda yak›227
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n›na yerleﬂtirilen AIDS hastalar›nda ise %9.5 oldu¤u, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n %18.3’ünde TDT’nin
pozitifleﬂti¤inin saptand›¤› bildirilmektedir. Sonuçta doktorlar›n böyle bir tehlikeye karﬂ› uyan›k olmalar› ve tüberkülozun nozokomiyal geçiﬂini önlemek için CDC taraf›ndan önerilen önlemlere mutlaka uyulmas› gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r (6).
Pearson ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir baﬂka
çal›ﬂmada ise 23 Ç‹D-TB olgusu ile duyarl› M. tuberculosis ile infekte 23 kontrol grubu karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve tüm izolatlar RFLP ile tiplendirilmiﬂ, hastalardan elde edilen izolatlar›n RFLP paternlerinin ayn› oldu¤u, kontrol grubu M. tuberculosis izolatlar›n›n ise farkl› RFLP paternlerine sahip oldu¤u, bu bulgular›n Ç‹D-TB’nin nozokomiyal geçiﬂini destekledi¤ini, uygun bir tüberküloz izolasyon servisi ile etkili infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmas›n›n gereklili¤ine, dikkati çekmiﬂlerdir. Ayn› çal›ﬂmada tüberkülozlu hastalara
bakan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n (11/32) di¤er ko¤uﬂlarda çal›ﬂanlara göre (1/47) anlaml› oranda TDT
pozitif hale geldi¤i, ayr›ca TDT pozitifli¤inin çal›ﬂ›lan bölümlere göre de¤iﬂti¤i, örne¤in ortopedi
ve psikiyatri kliniklerinde çal›ﬂan sa¤l›k personelinde TDT de¤iﬂim oran› %0 iken; solunumsal
tedavi yapan elemanlar aras›nda %22, HIV ko¤uﬂunda çal›ﬂanlarda ise %50 oldu¤u bildirilmiﬂtir
(7).
Jereb ve arkadaﬂlar› 1989-1992 y›llar›nda Ç‹DTB salg›n›n›n oldu¤u bir hastanedeki sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda tüberküloz riskini saptamaya çal›ﬂm›ﬂlar ve 6 kiﬂide ayn› suﬂ ile oluﬂmuﬂ aktif tüberküloz saptad›klar›n›, bu süreçte karﬂ›laﬂma
riski en düﬂük grupta TDT konversiyonunun
%2.4, hemﬂire ve hasta bak›c›larda ise %8-9.5 oldu¤unu, etkili infeksiyon kontrol önlemlerinin
uygulanmas›n›n sa¤l›k çal›ﬂanlar›na tüberküloz
bulaﬂ riskini azaltt›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r (8).
Telzak ve arkadaﬂlar› ise 26 HIV(-), Ç‹D-TB olgusunu incelemiﬂler ve bu popülasyonda sa¤alt›ma yan›t›n %96 oldu¤unu, hastalar›n gerek klinik gerekse mikrobiyolojik olarak HIV(+)’lere göre daha iyi yan›t verdiklerini bildirmiﬂlerdir (9).
Valway ve arkadaﬂlar› 1990-1991’de New York
devlet hapishane sisteminde TB olgular›n› incelemiﬂler, 1990-91 aras›nda 171 tutuklunun tüberküloz tan›s› ald›¤›n›, 37’sinin Ç‹D-TB oldu¤unu,
2’sinin ise 1990’dan önce Ç‹D-TB tan›s› alm›ﬂ oldu¤unu, bu 39 Ç‹D-TB olgusunun 38’inin HIV ile
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infekte oldu¤unu ve 34’ünün öldü¤ünü bildirmiﬂler, bu 39 tutuklunun potansiyel infeksiyöz
iken 68 New York devlet hapishanesinin 23’ünde
kald›klar›n›, Ç‹D-TB ile infekte 12 mahkumun 20
ayr› hapishaneye transfer edildi¤ini ve bulaﬂ›n
bu ﬂekilde geliﬂti¤ini belirtmiﬂler ve s›k mahkum
transferlerinin, kalabal›k ko¤uﬂlar›n, bulaﬂ riskini
artt›rd›¤›n›, infeksiyon kontrol önlemleri ile mahkum transferlerinin yeniden de¤erlendirilmesi
gereklili¤ini bildirmiﬂlerdir (10).
HIV(+) hastalarda Ç‹D-TB daha çok M. tuberculosis ile oluﬂmakta ise de Mycobacterium bovis ile
oluﬂan hastane kaynakl› Ç‹D-TB olgular› da bildirilmektedir. Guerrero ve arkadaﬂlar› M. bovis ile
oluﬂan 19 Ç‹D-TB olgusunu, kontrol grubu olarak
da AIDS’li ve duyarl› M. tuberculosis ile infekte 33
hastay› incelemiﬂler. Onbir ilaca dirençli M. bovis
ile infekte 19 HIV(+) hastadan izole edilen M. bovis suﬂlar›n›n genotipik ve fenotipik olarak benzer oldu¤una, olgu grubundaki indeks olgunun,
Ç‹D-TB salg›n› bulunan bir baﬂka hastanedeki 2
olgu ile önceden temas etmiﬂ bulundu¤una, bu
tip hastalar›n 1. ve 2. kuﬂak antitüberküloz ilaçlarla sa¤alt›m›na ra¤men ortalama 44 (2-116)
günde öldü¤üne ve Ç‹D-M. bovis ile oluﬂan epidemilerde etkili bir sa¤alt›m yap›lamad›¤›na ve
hastaneler aras›nda geçiﬂine dikkat çekmiﬂlerdir
(11). Moro ve arkadaﬂlar› Milan’da yapt›klar› bir
çal›ﬂmada 2 ayr› hastanede görülen HIV infekte
hastalar aras›ndaki Ç‹D-TB salg›n›n› incelemiﬂler
ve 1991-1995 aras›nda 116 Ç‹D-TB olgusu izlediklerini, A hastanesinde infekte olan tek bir olgunun, infeksiyonu B hastanesine götürdü¤ünü,
izole edilen 92 suﬂtan 82’sinin RFLP paterninin
ayn› oldu¤unu ve bu serinin Avrupa’n›n en büyük salg›n› oldu¤unu, HIV infekte hastalar aras›nda bu tür salg›nlar› önlemek için kesin tüberküloz kontrol önlemlerinin al›nmas› gereklili¤ini
vurgulam›ﬂlard›r (12).
1990-1992 y›llar›nda CDC ABD’de 9 hastanede Ç‹D-TB olgular›n› incelemiﬂ, bu salg›nlardan
7’sinin New York eyaletinde, bu 7 salg›ndan 6’s›n›n New York ﬂehir hastanesinde görüldü¤ünü,
salg›ndan izole edilen suﬂun baﬂta izoniyazid ve
rifampisin olmak üzere bir çok majör antitüberküloz ilaca dirençli oldu¤unu, olgular›n ço¤unun
AIDS’li oldu¤unu, ölüm oran›n›n %12.5-93 aras›nda de¤iﬂti¤ini, tüberküloz tan›s› ile ölüm aras›nda 4-16 ay süre oldu¤unu bildirmiﬂtir. Ç‹D-TB
hastalar› genelde anormal gö¤üs radyografilerine sahip olup klasik miliyer veya kaviter görüHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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nümden çok interstisyel görünüm mevcuttur. M.
tuberculosis kültür ve antibiyogram duyarl›l›k test
sonuçlar›n›n geç al›nmas›, sa¤alt›m ve izolasyon
önlemlerinin gecikmesine neden oldu¤u için di¤er hastalar ve personel için önemli bir risk faktörüdür. Salg›nlar›n esas kayna¤› tüberkülozlu
hastalar olmakla birlikte bazen tüberkülozlu sa¤l›k çal›ﬂanlar› veya tan› konmam›ﬂ tüberkülozlu
cilt apsesi ve ülseri olanlar ile de salg›nlar olabilece¤i hat›rlanmal›d›r (2).
‹laca Duyarl› veya Ço¤ul ‹laç Dirençli
M. tuberculosis’in Hastane Kaynakl›
Geçiﬂine ‹liﬂkin Risk Faktörleri
Hastaya ait risk faktörleri:
• HIV infeksiyonu,
• Kazan›lm›ﬂ immün yetmezlik sendromu,
• Düﬂük CD4 T-lenfosit say›s›,
• Önceden hastaneye yatm›ﬂ olmak,
‹nfeksiyöz Ç‹D-TB hasta odas›na çok yak›n
olmak (aradaki mesafe 3 odadan az),
ARB pozitif Ç‹D-TB ile hasta temas etmiﬂ
olmak.
Klini¤e ait risk faktörleri:
• Gecikmiﬂ tan› (klasik olmayan semptomlar
ve gö¤üs radyografisi, doktorlar›n ﬂüphelenmemesi, laboratuvar sonuçlar›ndaki gecikme),
• Geçikmiﬂ hasta izolasyonu (Ç‹D-TB suﬂlar›n›n geç tan›s›, izolasyon odalar›n›n yetersizli¤i),
• Etkili antitüberküloz tedavinin gecikmesi
(Ç‹D-TB tan›s›n›n ve antibiyotik duyarl›l›k verilerinin gecikmesi).
‹nfeksiyon kontrolüne ait faktörler:
• Uygunsuz izolasyon (izolasyon odas›nda
saatte en az 6 kez de¤iﬂmesi gereken havan›n
de¤iﬂmemesi, oda havas›n›n d›ﬂar› ç›kmas›, pozitif bas›nçl› olmas› vb.),
• Hastalar›n izolasyonunda baﬂar›l› olamamak (hastan›n odadan maskesiz ç›kmas›na izin
vermek, koridorda yürümesi, umumi tuvaletlere,
TV odas›na veya sigara içmeye gitmesi gibi sosyal faaliyetlere izin vermek),
• Uygunsuz mikrobiyolojik yöntemler (ARB
bak›s› yap›lmamas›, h›zl› kültür ve duyarl›l›k
testlerinin kullan›lmamas›, klinisyenlerle iletiﬂimsizlik),
• Balgam indüksiyonu veya pentamidin uygulanmas› esnas›nda yetersiz önlemler,
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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• Klinisyenlere sonuçlar›n geç ulaﬂmas›,
doktorlar aras› iletiﬂim kopuklu¤u,
• Kültür ve duyarl›l›k testlerinin yetersizli¤i,
• Etkili tedavinin gecikmesi sonucu infeksiyonun ilerlemesi ve Ç‹D-TB suﬂlar›n›n bulaﬂma
riskinin artmas›.
TÜBERKÜLOZ KONTROL PROGRAMLARI
Tüberküloz kontrol program›nda ana hedef
hastan›n erken tan›s› ve identifikasyonu, acil izolasyonu ve etkili sa¤alt›m›d›r. Bunun için yönetimsel kontroller, çal›ﬂanlar›n e¤itimi ve TDT yönünden periyodik taranmas›, binalar›n fizik özellikleri ve havaland›rma sistemlerinin uygunlu¤u,
solunumsal korunma önlemlerinin uygulanmas›
önemlidir. ‹lk ve en önemli tüberküloz kontrol
önlemi; hasta ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n, infeksiyöz
tüberküloz hastas› ile karﬂ›laﬂma riskini azaltmaya yönelik yönetimsel kontrol kullanmakt›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar› da tüberküloz epidemiyolojisi ve
patogenezi konusunda e¤itilmeli, riskli bölgeler
ve gruplar hakk›nda bilgilendirilmeli ve periyodik TDT programlar› ile takip edilmelidir.
Tüberküloz kontrolünde bir di¤er önemli
nokta da binalar›n çevresel ve teknik aç›dan belli özelliklere sahip olmas›d›r. ‹nfeksiyöz partiküllerin kontrolü ve at›lmas›, UV veya filtrasyon ile
temizlenmesi son derece önemlidir. Ayr›ca çal›ﬂanlar›n gerekli yerlerde mutlaka solunumsal korunma cihazlar›n› kullanmas› örne¤in 1µm çap›ndaki partiküllerin %95’ini filtre edebilen submikron cerrahi maskelerin kullan›m› bulaﬂ riskini
önemli ölçüde azaltacakt›r (2,4).
1992’de ABD’de CDC ve “American Hospital
Association (AHA)” taraf›ndan yap›lan taramada
araﬂt›r›lan 1076 hastanenin 763 (%71)’ünden al›nan yan›tlarda 39 ﬂehirdeki 178 hastanenin Ç‹DTB ‘li hastalar› kabul etti¤i, 1990 CDC önerilerine
uygun ARB izolasyon odas›n›n 0-60 (Ort= 7) aras›nda bulundu¤u, hastanelerin %29’unda ise ARB
izolasyon odas› bulunmad›¤›, hastalara nozokomiyal M. tuberculosis geçiﬂinin %2, sa¤l›k çal›ﬂanlar›na geçiﬂinin ise %13 oldu¤u bildirilmektedir.
1993’de acil servislerde yap›lan bir çal›ﬂmada
acil servislerin %12.6’s›n›n hergün tüberkülozlu
hasta gördü¤ü, burada çal›ﬂan personelin TDT
konversiyonunun 1991’de %16.1 iken, 1992’de
%26.9 oldu¤u vurgulanmaktad›r. Acil servislerde
M. tuberculosis için korunma ve önlem olarak personelin, yüksek riskli gruplar ve tüberküloz
semptomlar› konusunda e¤itimi, acil servislerde
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de uygun izolasyon bölümlerinin bulunmas›, infeksiyöz tüberkülozlu hastan›n h›zl› izolasyonu
ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n TDT programlar› önerilmektedir.

mad›¤›n›, sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda ise her iki
dönem için TDT konversiyonun %28’den %18’e
ve daha sonra %0’a düﬂtü¤ünü bildirerek kontrol
önlemlerinin önemini vurgulam›ﬂlard›r (19).

Mikrobiyoloji laboratuvarlar› da, infeksiyöz
tüberkülozlu hastan›n h›zl› identifikasyonunu
sa¤lamada önemli bir rol oynar. ABD’deki hastane laboratuvarlar›n›n %47’sinde ARB için h›zl› tan› yöntemlerinin kullan›ld›¤›, %38’inde M. tuberculosis identifikasyonu, %13’ünde ise duyarl›l›k
testleri yap›ld›¤› belirtilmektedir.

Moro ve arkadaﬂlar› 1992-1994 y›llar› aras›nda
infeksiyöz kontrol önlemlerinin etkinli¤ini araﬂt›rd›klar› çal›ﬂmada HIV ko¤uﬂunda önlemlerin
uygulanmas›ndan önce infeksiyöz Ç‹D-TB’li hasta ile karﬂ›laﬂan 90 hastan›n %28.9’unda Ç‹D-TB
geliﬂti¤ini, önlemlerin uygulanmas›ndan sonra
ise ayn› ko¤uﬂta infeksiyöz Ç‹D-TB’li hasta olmas›na ra¤men hiç Ç‹D-TB geliﬂmedi¤ini bildirmektedirler (20). Maloney ve arkadaﬂlar› ise hastan›n
erken tan› ve izolasyonu, etkin tedavisi, M. tuberculosis’in h›zl› laboratuvar tan›s› yan›s›ra negatif
bas›nçl› hasta izolasyon odas› ve sa¤l›k personelinin nemli-cerrahi maske kullan›m›n›n infeksiyon riskini azaltt›¤›n› vurgulad›klar› çal›ﬂmalar›nda, bu kontrol önlemleri ile Ç‹D-TB hasta oran›n›n %32’den %14’e, yine tüberkülozlu hasta ko¤uﬂlar›nda çal›ﬂan personelin TDT konversiyonunun %17’den %5’e düﬂtü¤ünü belirtmektedirler (21).

Tüberküloz Kontrol Program›nda
Temel ‹lkeler
Tüm sa¤l›k kurumlar›nda tüberküloz kontrol
program›n›n temel ilkeleri uygulanabilir. Bunlar
k›saca ﬂöyle s›ralanabilir:
• Tüberküloz hastas›n›n h›zl› tan›s› için h›zl›
laboratuvar yöntemlerinin kullan›m›,
• ARB sonuçlar›n›n 24 saat içinde bildirilmesi,
• HIV infekte hastada baﬂka patojen yoksa
tüberküloz düﬂünülmesi,
• Polikliniklerde infeksiyöz hastan›n h›zl› tan› ve de¤erlendirilmesi,
• Direkt gözlem alt›nda tedavi (DGT),
• Tüberküloz izolasyon odas›n›n özel, negatif bas›nçl›, saatte en az 6 kez hava de¤iﬂimi olan
ve havan›n direkt olarak d›ﬂar› verilebilecek ﬂekilde düzenlenmesi (veya HEPA filtreli olmas›),
• Tüm tüberküloz hastalar›n›n ARB 3 kez negatif olana kadar izolasyonda tutulmas›,
• ‹nfeksiyöz hastalar›n›n toplum içindeki
sa¤l›k kurumlar›na veya özel hastanelere gidiﬂlerinde uyar›lmas›.
Tüberkülozun kontrolüne iliﬂkin 1990 y›l›nda
CDC taraf›ndan oluﬂturulan rehber 1994’de gözden geçirilerek yenilenmiﬂtir. Bu öneriler dikkate al›nd›¤›nda özellikle riskli bölgeler olan HIV
ile infekte hastalar›n ko¤uﬂlar›nda, Ç‹D-TB epizodlar›n›n ve sa¤l›k personelinde pozitif TDT
oran›n›n düﬂtü¤ünü bildiren pek çok çal›ﬂma bulunmaktad›r (19-22). Wegner ve arkadaﬂlar›n›n
Haziran 1990-Eylül 1992 tarihleri aras›nda Florida’da bir hastanenin HIV ko¤uﬂunda CDC önerilerinin uygulanmas›ndan önce ve sonraki Ç‹D-TB
olgular›n› de¤erlendirdikleri çal›ﬂmalar›nda;
baﬂlang›çta HIV ko¤uﬂunda infeksiyöz Ç‹D-TB
hastalar›n›n %80 oldu¤unu, önlemlerin uygulanmas›ndan sonra infeksiyöz Ç‹D-TB hastas›n›n ol230

Etkili Bir Tüberküloz Kontrol Program›nda
Temel ‹lkeler (1994 CDC Rehberinden
Modifiye Edilmiﬂtir) (23)
1. Sorumluluk görevi
Tüberküloz kontrol program›nda mesleki sa¤l›k, yönetim ve idari alanlarda konunun uzmanlar›na yer verme, e¤itim
2. Risk tespiti, TB infeksiyon kontrolünü
planlama, periyodik kontrol
A. Baﬂlang›çta:
• Toplumda tüberküloz ile ilgili bilgiyi sa¤lama
• Kurumda tüberküloz hastas› ile ilgili verileri de¤erlendirme
• Kurumdaki sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda TDT konversiyonlar›n› de¤erlendirme
• ‹nsandan-insana geçiﬂi ekarte etme
B. Yaz›l› TB infeksiyon kontrol program› ve
protokolleri oluﬂturma
C. Uygun aralarla risk de¤erlendirmelerinin
tekrar›
• Toplumda ve kurumda elde edilen verilerin ve TDT sonuçlar›n›n yeniden gözden geçirilmesi, tüberküloz hasta kay›tlar›n›n yeniden inceHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4
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lenmesi, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n tüberküloz infeksiyon kontrol uygulamalar›n›n gözlenmesi, mühendislik kontrollerinin de¤erlendirilmesi
3. Tüberküloz hastas›n›n identifikasyonu,
de¤erlendirilmesi ve tedavisi

Yüce A.

• Hastay›, personeli bu konuda ikna et, her
sa¤l›k kurumunda respiratuar korunma protokolü haz›rlanmas›n› sa¤la
8. Öksürük indükleme iﬂlemleri
• Kesin olarak gerekli de¤ilse uygulama

• Hastalar›n aktif tüberküloz semptom ve
bulgular› yönünden incelenmesi

• Havay› lokal olarak d›ﬂar› atan cihazlar›n
oldu¤u özel kapal› alanlarda yap

• Tüberküloz kuﬂkulu hastalarda radyolojikbakteriyolojik de¤erlendirme

• ‹ﬂlem bittikten sonra öksürük bitinceye
de¤in hastan›n bu özel alanda kalmas›n› sa¤la

• Gerekirse acilen baﬂlang›ç tedavisi uygulama
• Tedaviye yan›t›n periyodik olarak de¤erlendirmesi, gerekirse modifiye etme
4. ‹nfeksiyöz tüberküloz kuﬂkulu poliklinik
hastalar›n›n takibi
• Acilen hastan›n ayr› bir bölüme konulmas›
• Hastaya maske verilmesi ve kullan›l›ﬂ›na
iliﬂkin bilgilendirme
• Öksürme, aks›rma esnas›nda a¤›z ve burnunu kapamas› konusunda uyar›
5. ‹nfeksiyöz tüberküloz kuﬂkulu yatan hastalar›n takibi
• Hastan›n acilen izolasyonu
• Tedaviye yan›t›n izlenmesi
• ‹zolasyonu sonland›rma için uygun kriterlerin takibi
6. Mühendislik önerileri
• Ventilasyon konusunda uzman kiﬂilerle
birlikte genel ve lokal havaland›rma sistemleri
kur
• Tek geçiﬂli hava sistemi veya infeksiyöz
TB hastas›n›n oldu¤u yerde HEPA filtrasyondan
sonra yeniden sirküle olan havay› kullan
• TB hastas›n›n oldu¤u yerde gerekirse ek
önlemler kullan
• Sa¤l›k kurumunda TB izolasyon odalar›n›
saatte en az 6 kez, yeni veya yenilenmiﬂ binada
ise saatte en az 12 kez hava de¤iﬂimi olacak ﬂekilde düzenle
• Bu kontrol önlemlerinin düzenli çal›ﬂmas›n› kontrol et ve izle
• TB izolasyon odas›n›n negatif bas›nçl› oldu¤unu hergün kontrol et
7. Respiratuar korunma
• Odaya girenlere mutlaka uygula
Hastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 2000; 4: 4

9. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n e¤itimi
• Tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›na periyodik olarak
epidemiyolojiyi de kapsayan TB e¤itimi ver
• TB için mesleki riskler ve patogenez kavram› vurgula
• Bulaﬂ›n önlenmesi öncelikli e¤itim konusu
olmal›
10.Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› inceleme ve koruma
• Tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› TB ve TB infeksiyonu için incele
• Tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› immün sistemi bozuk hastalarda artm›ﬂ aktif TB riski konusunda
uyar
• Tüm çal›ﬂanlar› iﬂe baﬂlama ve sonras›nda
TDT aç›s›ndan periyodik kontrol et
• Semptomatik TB’li çal›ﬂan› de¤erlendir
11. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n› TDT konversiyonu ve
olas› hastane kökenli M. tuberculosis yönünden
de¤erlendir
12.Halk sa¤l›¤› birimleri ile birlikte çal›ﬂmaya
çaba göster
ABD’de “Advisory Committee on Immunisation Practices (ACIP)”, BCG aﬂ›s›n›n kiﬂisel olarak
uygulanmas›n›, düﬂük riskli bölgelerde yaﬂayanlar ve etkili infeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanabildi¤i kurumlar için gerekli olmad›¤›n›
belirtmektedir. Ancak gerek tüberküloz gerekse
HIV infekte hastalar genellikle infeksiyon kontrol
yöntemlerinin uygulanmad›¤› ya da yeterli düzeyde olmad›¤› ülkeler olup, bu ülkelerde tüberküloz h›zl› tan›s›n›n yap›labilece¤i geliﬂmiﬂ
laboratuvarlar, izolasyon odalar› ve çal›ﬂan personelin TDT yönünden takibi de yap›lmamaktad›r. Bu durumda gerek hastalar aras›nda, gerekse hastalardan sa¤l›k personeline bulaﬂlar s›k
görülmektedir. O nedenle her kurumda al›nabilecek en temel ilkelere uyulmas› yani k›saca artm›ﬂ yönetimsel kontrol, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
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maske takmas›, infeksiyöz hastan›n kesin izolasyonu ve havan›n temizlenmesi ile bulaﬂ› bir dereceye kadar azaltmak olas›d›r.
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