
‹nsanl›k tarihi kadar eski bir hastal›k olan tüberküloz hak-

k›nda ilk bilgiler, ‹sa’n›n do¤umundan üç bin y›l önce Nil

nehri k›y›s›nda flimdiki ad› ile Dar Abu-El-Naga olan bir ka-

sabada yaflayan ve kanl› balgam ç›kararak ölen genç bir k›za

kadar uzanmaktad›r. ‹sa’n›n ölümünden 1000 y›l önce yafla-

m›fl olan rahip Nesperehan’›n mumyas›nda Pott apsesi bu-

lundu¤u saptanm›flt›r [1]. Günümüzden 2500 y›l önce Bod-

rum’un karfl›s›ndaki Kos adas›nda yaflam›fl olan Hippocra-

tes’in kitab›nda tüberkülozun daha çok 18-35 yafllar› aras›n-

daki insanlarda görüldü¤ü yaz›l›d›r [2].

Tüberküloz hastal›¤›n›n klini¤ini Roma ‹mparatorlu¤u’

nun ünlü bir hekimi olan Aretaus Cappadocian flöyle tan›m-

lamaktad›r; “Sesleri k›s›k, boyunlar› hafif bükük ve sert,

parmaklar› silindirik fakat eklemleri flifl, vücutlar› iyice eri-

mifl oldu¤u için kemikleri belirginleflmifl. T›rnaklar› e¤ri,

yass›laflm›fl ve k›r›lgan. Burun keskin ve silindirik, yanak-

lar› belirgin derecede pembeleflmifl, gözler iyice çukurlaflm›fl

fakat parlakl›¤›n› kaybetmemifl. Yüzü kadavra gülüflü hali-

ni alm›fl. Kol ve bacak kaslar› erimifl. Kad›nlar›n sadece me-

me bafllar› kalm›fl. Kaburgalar›n bafllad›¤›, sonland›¤› yerler

ve eklemleri net bir flekilde seçiliyor. Skapulalar kufl kana-

d› halini alm›flt›r ” [3]. Aretaus, intermitan atefl ile birlikte ter-

leme ve halsizli¤in de mevcut oldu¤una iflaret etmektedir. Bir

di¤er ünlü hekim Bergamal› Galen, veremi az bulafl›c› bir has-

tal›k diye nitelemifl ve atefl, terleme ve hemoptiziyi erken be-

lirtiler olarak kabul etmifltir. Tedavisi için de, perhiz ve egzer-

siz yapmay›, seyahat etmeyi önermifl, buna karfl›n ilaç kulla-

n›lmas›n› önermemifltir. Galen hastay› etki alt›na almak için,

bugün dahi baz› hekimlerin söyledi¤i gibi; “ Ne söylüyorsam

onu yap. En iyisini ben bilirim ” demekteydi. 

Günümüzde de önemini yitirmeyen bu hastal›¤a tarihsel

süreçte birçok isim verilmifltir. Yakalad›¤› insan› eriterek öl-

dürdü¤ü için “Tüketim Hastal›¤› ” (Consumption), hastalar›

soldurarak yok etti¤i için “Beyaz Ölüm ” veya “Beyaz Veba ”

(White Death; White Plaque) ve as›rlar boyu birçok kiflinin

yaflam›n› sonland›rd›¤› için de “Ölümün Kaptan› ” (Captain

of the Death) ad›yla bilinir. Romal›lar bu hastal›¤a h›r›lt›l›

nefes al›p verme ve öksürükle balgam atma anlam›nda

“Phthisis ” ad›n› koymufllard›r. Bu yüzden veremle ilgilenen

doktorlara da Ftizyolog denilmekteydi. Bizim dilimizde ise

“‹nce Hastal›k ” en çok kullan›lan tan›md›r.

Mycobacterium humanus

Üç yüz milyon y›ldan beri soyunu sürdüren tüberküloz

mikrobu, do¤ada her yerde, örne¤in sularda, otlaklarda, ça-

murda ve samanda bol miktarda bulunan bir bakteridir. ‹n-

sanlara geçmesi, muhtemelen eski ça¤larda s›¤›rlar›n ehlilefl-

tirilmesiyle bafllam›flt›r. Bu hayvanlar›n sütü ve eti arac›l›¤›y-

la onlara özgü Mycobacterium bovis ile karfl›laflan insanlar-

da, özellikle boyun lenf bezleri ve kemik veremi görülüyordu.

Basil sonradan yap›s›n› de¤ifltirerek akci¤erleri tutan ve öksü-

rükle bulaflan insan tipi tüberküloz basili (Mycobacterium

humanus ) haline dönüflmüfltür. “Beyaz Veba” isimli kitab›n

yazar› Rene Debois veremin ortaya ç›kmas›nda sadece verem

basilinin yeterli olmad›¤›n›, sa¤l›ks›z yaflam koflullar›, yetersiz

beslenme, göç ve hava kirlili¤inin de katk›s› oldu¤unu yaz-

maktad›r [4].

Tüberküloz tarihi üzerinde çal›flan araflt›rmac›lar, ‹sa’n›n

do¤umundan önceki ve sonraki as›rlarda hastal›¤›n belirli

dalgalanmalar gösterdi¤ini ortaya ç›karm›fllard›r. Milattan

önce 1500-500 ve 500-0 y›llar›nda Nil nehri vadisinde iki

büyük tüberküloz epidemisi tespit edilmifltir. Bu salg›nlar-

dan sonra hastal›¤›n görülme oran› ani olarak düflmüfltür.

‹sa’n›n do¤umundan sonraki 500-1500 y›llar›nda Kuzey

Amerika’da ve son 1000 y›lda Avrupa’da çeflitli epidemiler

tarif edilmifltir. Bu tür dalgalanmalar›n ç›k›fl›nda ba¤›fl›kl›k

sistemi, sosyo-ekonomik olaylar ve hastal›¤›n do¤al seyrinin

etkisi olmal›d›r. Nüfus art›fl›, göçler, yoksulluk ve sanayi

devrimi bunlar›n en önemlileridir. K›rsal alanda yaflayan

Amerikan yerlileri Buffalolardaki, hastal›k yapma potensi

düflük atipik mikobakterilerin sa¤lad›¤› ba¤›fl›kl›k sebebiyle

pek bu hastal›¤a tutulmazken, beyaz göçmenlerin getirdi¤i
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hakiki patojen tüberküloz mikrobu ile karfl›laflt›klar›nda k›-

sa sürede hastalanarak a¤›r kay›plar vermifllerdir. Ayn› du-

rum, Güney Afrikal› zencilerin ve Yeni Zelandal› Maori-

ler’in de bafl›na gelmifltir [4].

Modern t›bba do¤ru

Konuflmalar› s›ras›nda Galen’in kitaplar›n› yakan ve t›p

alan›nda pozitif bilime ilk ad›m› atan kifli olarak bilinen Pa-

racelsus, maden iflçilerinde veremin daha yayg›n oldu¤unu

göstererek ilk kez Siliko-tüberkülozu tan›mlam›flt›r [3]. Padua

Üniversitesi’nden Giovanni Battista Morgagni (1682-1771)

tüberkülozun bulafl›c› bir hastal›k oldu¤una inand›¤› için on-

lara otopsi yapmak istememifltir. Gene de tüberkülozun kavi-

te ve skar dokusuna sebep oldu¤unu ilk gösteren Morgag-

ni’dir [3].

Veremin en önemli belirtisinin atefl yükselmesi oldu¤u es-

ki ça¤lardan beri biliniyordu. Atefli ölçebilecek aletin 1710

tarihinde bulunuflu Alman fizikçisi Gabriel Daniel Fahren-

heit’e nasip olmufltur. Bu aletle beden ›s›s›n› ölçmek için

yaklafl›k 50 cm boyundaki cihaz› rektuma sokmak gerekiyor-

du [3]). Napoleon’a St. Helena adas›nda bakmakla görevli

olan Dr. Archibald Arnott, diktatörün ölmeden önce ateflini

ölçmüfl ve normalin alt›nda buldu¤u için onda verem hasta-

l›¤› olmad›¤›na karar vermifltir [3].

On dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda Avrupa nüfusunun

%70’inin tüberkülozlu oldu¤u tahmin edilmektedir. Manc-

hester flehrindeki fabrikalarda çal›flan, ‹rlandal› göçmenlerin

birço¤u genç yaflta tüberkülozdan k›r›lm›flt›r. Dubois buna

“Verem epidemisi kapitalist toplumun, insafs›z emek sö -

mürüsü nedeniyle ödemek zorunda oldu¤u kefarettir ” de-

mektedir [4].

Tüberküloz ile temas› olmam›fl bir toplumun birdenbire

insan tipi tüberküloz basili ile karfl›laflmas› durumunda, a¤›r

bedel ödeyece¤ini en iyi Pasifik Okyanusu’ndaki P i t c a i r n

a d a s › n d a yaflanan bir olay gösterir. Britanya Krall›¤›’n›n H.

M. S. Bounty isimli gemisi 28 Nisan 1789 günü, ikinci kap-

tan Fletcher Christian ve arkadafllar› taraf›ndan isyanla ele

geçirilmiflti. ‹syanc›lar, ‹ngiliz deniz yasas›n›n verece¤i a¤›r

cezadan kurtulabilmek için yan›na kad›n ve erkek Hawaiili

yerlileri de alarak gözden uzak Pitcairn isimli adaya ç›kt›k-

tan sonra gemiyi atefle vererek d›fl dünya ile ilifliklerini kes-

mifllerdi. Önceden kimseciklerin bulunmad›¤› adan›n nü-

fusu 1831 y›l›nda 86’ya yükselmifltir. Ada sakinleri Tahiti

adas›na gittiklerinde oradan ald›klar› gerçek tüberküloz ba-

silini Pitcairn adas›na tafl›m›fllard›r. Y›llar sonra adaya u¤-

rayan bir Amerikal› bal›kç› gemisinin kaptan› ada sakinle-

rinin ço¤unda tüberküloz oldu¤unu gemi kay›tlar›na geçir-

mifltir. Pitcairn’deki kay›tlara göre 1864 ile 1934 y›llar›

aras›ndaki 70 sene içinde 114 ölüm olay›n›n 12’sinin nede-

ninin tüberküloz oldu¤u yaz›l›d›r [1].

Ünlü sanatç›lar

Tüberküloz hastal›¤› 18. ve 19. yüzy›l Avrupas›’n›n sanat-

ç› ve yoksul kesimini k›r›p geçirdi¤i için mezarl›k edebiyat›

ve flairli¤inin ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur. Hastal›k ile

zekâ aras›nda pozitif bir iliflki oldu¤una inan›l›yordu. Alexan-

der Duma Fils o dönemin baz› yazarlar› gibi sa¤lam oldu¤u

halde, kendisinde tüberküloz oldu¤unu imâ etmifltir. Tüber-

külozlu olanlar aras›nda a¤›r akci¤er kanamas›ndan ölen ya-

zarlardan Moliere, Anton Çehov, Franz Kafka, An-

ne/Emily/ Charlotte Bronte kardefller ; müzisyenlerden Fre -

derick Chopin, Frederich Schiller, Nicolo Paganini örnek

verilebilir [1,3,4]. Nikiforuk, 19. yüzy›lda veremli sanatç›la-

r›n listesinin günümüzün Toronto telefon rehberinden daha

fazla oldu¤unu iddia etmektedir [4].

Avrupa’daki tüberküloz salg›n› soylular ve hanedan men-

suplar›n› da etkilemifltir. Tüberkülozdan ölenler aras›nda 

VIII. Henry’in o¤lu VI. Edward da vard›r [5]. Babas›n›n ölü-

mü üzerine 9 yafl›nda kral olan Edward, önce k›zam›k, ard›n-

dan çiçek hastal›¤›na tutulmufl, bunlardan kurtulduktan son-

ra da akci¤er tüberkülozuna yakalanarak 15 yafl›nda ölmüfl-

tür. Annesinin de veremli oldu¤u san›lan genç kral›n tüber-

külozlu oldu¤u otopsi ile kan›tlanm›flt›r.

Eski tedaviler

Tüberkülozun yayg›n oldu¤u bu dönemlerde tedavi yön-

temleri gülünç oldu¤u kadar korkunçtu. Kan alma, müshil ila-

c› verme ve lavman yapt›rma, fosforik asit, eter, digitalis, kar-

bonik asit, afyon gibi maddeler kullan›lan tedavi yöntemleriy-

di. Zenginlere deniz gezisi öneriliyordu. ‹ngiltere’nin Hippoc-

rates’i olarak bilinen Thomas Sydenham bile “Tüketim Has-

tal›¤›”na at ile gezinti yapman›n iyi geldi¤ine inan›yordu [3].

Elbette ki hastal›¤›n etkin tedavisinin yap›lamamas›n›n en

önemli nedeni, tüberkülozun sebebinin bilinmemesiydi. Bun-

dan dolay› ortaya bir sürü flarlatan hekim ç›kmaktayd›. Fran-

s›z ‹htilalinin önde gelen liderlerinden olan Dr. Jean-Paul

Marat da bunlardan biridir. Kimya alan›nda büyük bir bilim

adam› olan Lavosier’i giyotine gönderen Marat kendi ad›n›

verdi¤i, sonradan içinde sadece kalsiyum fosfat oldu¤u anlafl›-

lan pahal› bir solüsyonla (l’eau antipulmonaire du Docteur

Marat) veremlileri tedavi ediyordu [3]. Verem tedavisinde ta-

ze kan›n yararl› oldu¤u da ileri sürülmekteydi. Anektodal bir

tarihsel bildirimde ‹spanya’n›n Andalucia bölgesinde 8 yafl›n-

da bir çocuk kaç›r›l›p, koltuk alt› b›çakla kesildikten sonra bu-

radan akan taze kan, zengin bir veremliye içirilmifltir [3].

Orta ça¤ ve sonras›nda “King’s Evil ” diye an›lan lenf bezi

tüberkülozu çok yayg›nd›. ‹ngiltere Kral› VI. Edward ve

Fransa Kral› IX. Charles muhtemelen lenf bezi tüberkülo-

zundan ölmüfllerdir [3]. Krallar, lenf bezi tüberkülozlu hasta-

lar› el sürerek tedavi ettiklerine inan›yorlard›. ‹ngiltere Kral›

I. Edward’›n bir ay içinde 533 hastay› dokunarak tedavi etti-
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¤i yaz›lm›flt›r. Fransa Kral› Philip Augustos bir seansta 1500

hastaya el sürmüfltür. Bu kitlesel tedavi seanslar›n› ‹ngilte-

re’de II. Charles, Queen Anne ve Avusturya Kral› Franz Jo-

sef de uygulam›fllard›r [3].

19. yüzy›l›n sonlar›nda hastalar›n izole edilmesinin önemi

anlafl›lm›fl ve bunun için da¤l›k yerlerde sanatoryum yap›m›

bafllam›flt›r. Fakir veremlilerin kald›klar› yerlerin hapishane

gibi olmas›na karfl›n, zenginler Davos ve St. Moritz gibi kent-

lerdeki lüks sanatoryumlarda yatm›fllard›r. Bu zengin verem-

lilerin sayesinde ‹sviçre’de yeni do¤mufl olan ilaç sanayii ve

bankac›l›k sektörü geliflmesi de, ivme kazanm›flt›r [4].

Önemli bir kifli: Laennec

Tüberküloz hastal›¤›n›n tan›nmas›, sebebinin bilinmesi

ve tedavisinde büyük ad›mlar›n at›lmas› Paris’teki Necker

Hastanesi’nde çal›flan Dr. Rene Laennec’in çal›flmalar›yla

bafllam›flt›r. Annesi tüberkülozdan öldü¤ünde henüz befl ya-

fl›nda olan Laennec ve iki kardeflini Nantes flehrinde doktor-

luk yapan amcas› büyütmüfltür. Doktor amca, Frans›z ihtila-

linin en ateflli günlerinde evin önünde kurulan giyotinin de-

vaml› çal›flmas›n›, Laennec ve kardeflleri görmesin diye bi-

nan›n arka kap›s›ndan ç›kar›p okula gönderiyordu. Laennec,

Napoleon’un “T›bba inanmam fakat Corvisart’a inan›r›m ”

diye onurland›rd›¤› imparatorluk hekiminin yan›nda yetifl-

mifltir. 1818 y›l› bahar›nda fliflman bir kad›n hastay› muaye-

ne ederken zorlan›nca, çocukluk döneminde içi bofl tahta

boru ile yapt›klar› oyun akl›na gelmifl ve kal›n bir ka¤›d› bo-

ru flekline getirerek, bir ucunu hastan›n kalbi üzerine, di¤er

ucunu da kula¤›na dayad›¤›nda akci¤er ve kalp seslerini da-

ha iyi duymufl ve stetoskop denilen dinleme aletinin keflfini

sa¤lam›flt›r. Bu aletin sayesinde, çeflitli akci¤er hastal›klar›-

n›n belirtileri olan sesleri (ral, ronküs, frotman gibi) kendi

yapt›¤› postmortem çal›flmalarla birlefltirerek birçok akci¤er

hastal›¤›n›n klinik ve patolojisini birarada anlatan 393 say-

fal›k ünlü kitab›n› yazm›flt›r. Laennec daha önce Hippocra-

tes’in kitab›n› da tercüme etmifltir [1]. Onunla birlikte çal›-

flan Boyle da 900 otopsi materyalinin de¤erlendirildi¤i “R e c -

herches sur la phthisic pulmonaire ” isimli kitab› 1810 y›-

l›nda yay›mlam›flt›r. Çok iyi bir klinisyen olman›n yan›nda

üniversite hocas›, bilim adam›, yazar, editör olan Laennec,

tüberkülozun bütün formlar›n› gün yüzüne ç›kartm›flt›r. O,

baflta akci¤er olmak üzere, karaci¤er, dalak ve di¤er organ-

larda t ü b e r k ü l denilen oluflumlar› tarif etmifltir. Otopsi ya-

parken tam yedi kez parma¤› enfeksiyon kapm›flt›r. 19.

yüzy›l›n ikinci on y›l›nda sa¤l›¤› bozulmufl ve Paroxysms of

A s t h m a diye de¤erlendirdi¤i sa¤l›k sorunu ortaya ç›km›flt›r.

Ancak sorununun tüberküloz oldu¤u ateflin de eklenmesiyle

anlafl›lm›flt›r. Hastal›¤›n sebebi otopsi yapt›¤› olgulardan

kaynaklanmaktayd›. K›sa bir süre için havas› iyi gelir diye

‹ngiltere’ye gitmiflse de, tekrar Paris’e dönmek zorunda kal-

m›flt›r. Öksürük nöbetleri, yüksek atefl ve kronik ishal onu

iyice zay›flatm›flt›r. Eskiden tüberkülozlu hastalarda sonunda

ishal olufltu¤u için, “Perde ishal ile kapan›r ” deyimi kulla-

n›l›rd›. Laennec, 1826 y›l›nda üzerinde çok çal›flt›¤› verem

hastal›¤›ndan ölmüfltür. Yak›n çal›flma arkadafllar› olan Boy-

le 39, Marie François-Xavier Bichat ise 31 yafllar›nda ayn›

hastal›ktan ölmüfllerdir [1]. 

Bu tarihsel bilgi birikimi sonucunda Robert Koch 1882

y›l›nda tüberkülozun sebebi olan basili yani m y c o b a c t e r i-

u m’u hastalar›n balgam›nda gösterdi. Ayn› yüzy›l›n sonla-

r›nda W. K. Roentgen, X ›fl›n›n› bularak radyolojinin te-

melini att›. Yirminci yüzy›l›n ortalar›nda verem ilaçlar› ve

BCG afl›s› da bulunarak, bu amans›z hastal›¤a dur denildi.
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