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Koch basilinin deride yaptığı bir grup hastalık 

“deri tüberkülozu” adı altında toplanır. 

Bütün tüberküloz tiplerinde olduğu gibi deri 

tüberkülozu da kötü beslenen, 

sosyoekonomik düzey düşüklüğü gösteren 

kalabalık toplumlarda sık olarak 

gözlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde, 20. 

yüzyılın başından son on-on beş yıllık 

döneme dek deri tüberkülozu sıklığında 

sürekli bir düşme görülmekte idi. ABD’de 

hekimlerin hastalığı kolay tanıyamadığı, hatta 

ayırıcı tanıda bile düşünmediği öne 

sürülmüştü. Ancak son yıllarda HIV 

enfeksiyonun yaygınlaşması ile birlikte, bu 

ülkelerde de deri tüberkülozu sıklığında artış 

saptanmaktadır. Bu durum, immün 

yetmezliğin hastalığın ortaya çıkmasını 

kolaylaştırdığının bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Son yıllarda 

uluslararası literatürde yer alan ve çok sayıda 

olgu içeren deri tüberkülozu çalışmaları, 

çoğunlukla Asya ve Afrika ülkelerinden 

bildirilmektedir. Ülkemizde ise akciğer 

tüberkülozu hemen her dönem sağlık sorunu 

olmayı sürdürürken, deri tüberkülozu da 

morbiditesi çok yüksek olmamakla beraber, 

kronik seyir göstermesi ve çok ilaçlı tedavi 

gerektirmesi açısından dermatoloji pratiğinde 

ihmal edilmemesi gereken ayırıcı tanılar 

arasında yer almıştır. 

Deri tüberkülozları akciğer dışı 

tüberkülozların çok az bir kısmını 

oluşturmaktadır. Kıvanç ve arkadaşları 

akciğer ve/veya diğer organ tüberkülozu olan 

370 hastada yaptıkları bir çalışmada 23 

hastanın akciğer dışı tüberkülozunun olduğu 

bunlardan da 13 (% 3.51) tanesinde deri 

tüberkülozu görüldüğünü bildirmişlerdir. Deri 

tüberkülozunun tüm deri hastalıkları arasında 

görülme sıklığının % 0.3 olduğu bildirilmiştir.  

Deride tüberküloz Mycobacterium 

tuberculosis (M. tuberculosis), M. bovis ve 

bazı şartlarda Bacillus Calmette –Guerin 

(BCG) (M. bovisin attenüe suşu) tarafından 

meydana getirilir. Basiller deriye ekzojen, 

endojen veya otoinokülasyon yoluyla gelirler.  

Endojen yolla yayılma ise; çevreye yayılma, 

lenfatik yayılma ve hematojen yayılma 

şeklinde üç yolla olur. Tüberküloz 

enfeksiyonunda hücresel immünite rol oynar. 
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Basil ilk vücuda girdiğinde ancak 3. haftadan 

itibaren basile spesifik hücresel immünüte 

gelişir. Bu immünite geliştikçe de tüberküloid 

infiltrasyon oluşur.  

Deride tüberküloz, mikroorganizmanın 

virulansitesi, sayısı, deriye geliş biçimi ve 

konağın immünolojik durumuna bağlı olarak 

o kadar değişik belirtilerle ortaya çıkar ki bu, 

çok sayıda tanımlayıcı terimlerin ve karmaşık 

sınıflandırmaların yapılmasına neden 

olmuştur. Daha da öte tüberkülid adı verilen 

bir takım klinik görünümlerle M. tuberculosis 

enfeksiyonu arasındaki ilgi tam olarak 

anlaşılamamıştır. Burada şahsın basil ile ilk 

karşılaşıp karşılaşmamasına göre primer ve 

sekonder olmak üzere iki gruba ayrılarak 

sınıflandırma yapılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Deri tüberkülozlarının sınıflandırılması 

DERİ TÜBERKÜLOZLARI 

KLASİFİKASYON SENSİTİZASYON İNFEKSİYON 

Tüberküloz primer kompleks Duyarlanmamış Ekzojen PRİMER 

Milyer deri tüberkülozu Duyarlanmamış Hematojen 

Reinfeksiyon   

Lupus vulgaris Duyarlı Endojen 

Tüberkülozis kutis verrükoza Duyarlı Ekzojen 

Reaktivasyon   

Skrofuloderma Duyarlı Direk yayılım 

Tüberkülozis kutis orifisyalis Duyarlı Otoinokülasyon 

SEKONDER 

Metastatik tüberküloz abseleri Duyarlı Hematojen 

 

Deri tüberkülozu klinik olarak; plak, ülser, 

verrüköz lezyon, nodül, papillomatöz tümör, 

vejetatif reaksiyon ve sikatrisyel infiltrat 

şeklinde belirir.  

Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de en 

sık görülen deri tüberkülozu tipi lupus 

vulgaris olup, ardından skrofuloderma ile 

tüberkülozis kutis verrükoza gelir.  

 

PRİMER DERİ TÜBERKÜLOZLARI 

Tüberküloz Primer Kompleks (Tüberküloz 
Şankrı) 

Daha önce basil ile teması olmamış kişilerin 

derisine basillerin ekzojen yolla girmeleriyle 

ortaya çıkar. Hastaların çoğu çocuktur. 

Lezyonlar özellikle kolayca travmaya 

uğrayabilen yüz ve ekstremitelerde gözlenir. 

Yüzde de en çok konjunktiva ve ağız 
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boşluğunda yerleşir. Tüberküloz basilinin 

sağlam deriyi penetre edememesi nedeniyle 

dokuya, küçük sıyrık veya yaralardan girerler. 

Nadiren genital tüberkülozu olan kişilerle 

cinsel temas sonucu veneryal tüberküloz 

oluşabilir. Ağızda lezyonlar, pastörize 

edilmemiş sütlerden bovis basilinin 

inokülasyonuna bağlı ve mukozal travma 

veya diş çekimi sonrası olabilir. Ağızdan 

ağıza resüstasyon sonucu ortaya çıkan 

tüberküloz şankrı bildirilmiştir.  İnokülasyon 

yerinde çoğalan bakteriler ortalama 2-4 

haftada lezyonu oluştururlar. Lezyon, 

mavimsi kırmızımsı bir papül ya da üzeri 

krutla kaplı yüzeyel bir ülser halinde başlar. 

Yavaş gelişen ağrısız lezyon kenarları mavi 

kırmızı renkte ve kenarlarının altı oyuk 

(dekole), tabanı granüler görünümde yüzeyel 

bir ülser haline gelir. Lezyon eskidikçe üzeri 

kalın yapışık krutla örtülür. Enfeksiyondan 3-

8 hafta sonra  bölgesel adenopati oluşur, ve 

lenfadenopati haftalar veya aylar sonra 

yumuşayıp, soğuk abseler oluşturabilir. 

Böylece deri belirtisi ve bu lenfadenopati 

primer kompleksi meydana getirmiş olur.  

Purifiye Protein Derivesi (PPD) başlangıçta 

negatiftir, hastalığın ilerlemesi ile pozitife 

döner. 

Ayırıcı tanı: İmpetigo, ektima gibi basit 

piyodermiler, sifiliz şankrı 

 Tüberkülozis Kutis Milyaris 
(Milyer Deri Tüberkülozu) 

 Son derece nadir görülen bir tablo 

olup, özellikle bebek veya çocuklarda ortaya 

çıkar. İmmünolojik savunma mekanizmasının 

azaldığı, kızamık, kızıl gibi bir enfeksiyondan 

sonra, mikobakterilerin hematojen yayılmaları 

sonucu gelişmektedir. Özellikle gövdede 

yerleşen yaygın lezyonlar; küçük eritematöz 

maküller, papüller ve purpurik lezyonlar 

şeklindedir. PPD negatiftir. Altta yatan 

tablonun ağırlığı ve çok kısa bir sürede fatal 

sonlanması nedeniyle, tanı çoğu kez 

otopside konur. 

Ayırıcı tanı: Papülonekrotik tüberkülid, 

purpura 

SEKONDER DERİ TÜBERKÜLOZLARI 

Lupus Vulgaris  

Deri tüberkülozlarının en sık görülen şekli 

olup, kronik bir seyirle yıllarca devam eder. 

Kadınlarda, erkeklerden 2-3 kez daha sık 

görülür. Önceden duyarlı kimselerde endojen 

yolla ortaya çıkan reenfeksiyon 

tüberkülozudur. Vücuttaki tüberküloz 

odağından basilin hematojen, lenfojen veya 

çevreye yayılım yoluyla deriye geçmesiyle 

meydana gelir. Seyrek olarakta BCG aşısını 

takiben gelişebilir. İmmünite orta 

derecededir. PPD’ ye karşı aşırı duyarlılık 

fazladır. Olguların % 90’ından fazlasında 

başta lokalize olurlar. En sevdiği yerleşim 

bölgeleri burun, yanaklar ve kulak 

memeleridir. İkinci sıklıkla tutulan bölgeler; 

kollar ve bacaklardır. Lezyonlar, kırmızımsı 

sarı veya kahverengi, yumuşak kıvamda, 

toplu iğne başı büyüklüğünde derince deriye 

yerleşmiş tüberküller halinde başlar. Lupom 

adı verilen bu tüberküllerin üzerine bir lam ile 

bastırılacak olursa (vitrepresyon veya 

diaskopi), elma jölesine benzer bir biçimde 

mat sarı bir renk aldıkları gözlenir; bu bulgu 

lupus vulgaris için patognomoniktir. Kötü 

sınırlı, deriyle aynı düzeyde veya hafifçe 

kabarık olabilen lupomların, altta doku yıkımı 

bulunması nedeniyle, bir stile ile kolayca 
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delindikleri görülür. Periferik genişleme 

gösteren lupomlar, birbirleriyle birleşerek 

plaklar oluştururlar. Bu plakların bazı 

alanlarının iyileşmesi, bazı alanlarda da yeni 

lezyonların ortaya çıkması nedeniyle 

kenarları girintili çıkıntılı bir görünüm kazanır. 

Lupus vulgarisin seyri sırasında görülebilen 

ülserasyonlar, sikatrisler ve diğer 

komplikasyonlar nedeniyle, oldukça farklı 

klinik şekiller ortaya çıkabilmektedir. 

Lupus vulgaris tedavi edilmezse sürekli 

olarak ilerler. Eklem hareketlerini azaltan 

kontraksiyonlar, yüzün kıkırdak yapılarında 

mutilasyonlar, ektropiyon, konuşma ve 

beslenmeyi engelleyen mikrostomi hastalığın 

sekelleridir. Olguların % 10’unda skuamöz 

hücreli epitelyoma gelişir, metastazları da 

oldukça fazladır. Lupus vulgarisli hastalarda 

% 40’a kadar varabilen bir oranda iç organ 

tüberkülozu vardır.  

Ayırıcı tanı: Sarkoidoz, lepra, geç sifiliz,  

leishmaniasis, psoriasis. 

Tüberkülozis Kutis Verrukosa 

Önceden tüberküloz basiliyle teması olup 

ona karşı yüksek derecede immünitesi olan 

kimselerde eksojen reinfeksiyona bağlı 

olarak ortaya çıkan verrüköz görünümlü bir 

deri tüberkülozudur. PPD testi ile yüksek bir 

aşırı duyarlılık saptanır. Bölgesel lenf bezleri 

tutulmaz. Basil kaynağı genellikle dışarıdadır. 

Küçük yaralar veya sıyrıklardan  girerler. 

Genellikle sağlıkla ilgili mesleklerde 

(patologlarda, cerrahlarda, mikrobiyolog-

larda) hastalardan veya materyallerden ve 

veteriner, çiftçi, kasap gibi kimselerde 

tüberkülozlu hayvanlardan bulaşma 

olmaktadır. Lezyonlar sıklıkla ellerde, 

ellerinde radiyal tarafında ve parmak 

sırtlarında, çocuklarda dizlerde, kalçalarda, 

uyluklarda lokalize olur. Lezyonlarda 

herhangi bir subjektif şikayet yoktur. 

Başlangıç lezyonu, mor bir inflamatuar  hale 

ile çevrili küçük bir papüldür. Zamanla 

üzerindeki hiperkeratoz artarak verrüköz bir 

görünüm alır, verruka vulgarise çok benzer. 

Yavaş bir şekilde büyüyüp çevreye doğru 

genişleyen lezyon genellikle bir tanedir. 

Üzerinde gelişen derin yarık ve çatlaklar, 

alttaki kahverengi-kırmızı-morumtırak renkte 

infiltre tabana kadar uzanır. Lezyon sıkıldığı 

zaman, yarıklardan dışarı cerahat çıkabilir. 

Yıllarca süren bu tabloda spontan gerileme 

olabilir. Bu gibi durumlarda, lezyon yerlerinde 

atrofik sikatrisler kalır.  

Ayırıcı tanı: Verrüka vulgaris, kutanöz deri 

leishmaniasis, hipertrofik liken planus.  

Skrofuloderma (Tüberkülozis Kutis 
Kollikuativa) 

Elementer lezyonu gom olan bu tablo; sıklıkla 

lenf bezi (özellikle servikal, aksiller, inguinal 

vb.), kemik, eklem, tendon ve bursa 

tüberkülozlarının deriye direk yayılımı ile 

oluşur. Bütün yaşlarda görülürse de, yaş 

ilerledikçe sıklığı azalır. En çok parotis, 

submandibuler, supraklaviküler bölgelerde ve 

boynun yan yüzlerinde lokalize olur. 

Ekstremitelerdeki veya gövdedeki lezyonlar, 

falanks kemiklerinin, eklemlerin, sternum 

veya kostaların tüberkülozlarına eşlik eder. 

Deri lezyonları sert, subkutan nodüller 

halinde başlar. Bu nodüllerin üzerini örten 

deri de normaldir. Herhangi bir subjektif 

yakınmaya yol açmayan lezyonlar, 

yumuşarlar ve hamur kıvamını alırlar. Bu 
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sırada üstteki deride morumsu-kırmızı-

menekşe bir renk alır. Aylar sonra 

flüktüasyon veren nodüller, sonunda fistülize 

olurlar ve sulu, pürülan ve kazeöz bir 

materyal boşalır. Fistüller zamanla ülser 

haline dönerler. Düzensiz şekilli ülserlerin 

mor renkteki kenarlarının altları oyuktur ve 

yukarı doğru kıvırmak mümkündür. Tabanı 

yumuşak ve girintili çıkıntılı olan, cerahat ve 

kan ile yer yer krutlar gösteren bu ülserlerde 

kordon şeklinde sikatrisler gelişir ve bunlar 

köprüler oluşturur. Bu sikatrisler doğru tanıya 

varmak için yeterince karakteristiktir. 

Sikatrislerin kenarları morumtırak rengini 

uzun süre korur. Sayıları 1-10 arasında 

değişen lezyonların her biri genellikle farklı 

evrelerdedir; biri sikatrisleşirken diğeri yeni 

başlıyor olabilir. 

Ayırıcı tanı: Sifiliz gomu, hidradenitis 

süpürativa, aktinomikozis, dental sinüs. 

Tüberkülozis Kutis Orifisyalis 

İlerlemiş organ tüberkülozu olan, immünitesi 

zayıf kişilerde, primer odaktan direk 

inokülasyonla ya da lenfatik yayılım ile 

müköz membranlara veya orifislerin derisine 

mikobakterlerin inokülasyonu ile ortaya çıkan 

deri tüberkülozudur. Erkeklerde daha  çok 

görülen bu tabloya, ileri  yaşlarda daha sık 

rastlanır.  

Altta yatan pulmoner, intestinal veya nadiren 

de genitoüriner tüberküloz, çok ilerlemiştrir. 

Bu odaklardan atılan bol sayıda basil, 

genellikle travmadan sonra müköz 

membranlara inoküle olur. İntestinal 

tüberkülozda anüs çevresi, genitoüriner 

tüberkülozda ise vulva veya glans penis 

tutulur. 

Hastaların çoğunda PPD pozitiftir, ancak 

terminal dönemlerde anerji gelişir. 

Mukozadaki lezyon, sarımtırak-kırmızımtırak 

nodül halinde başlar. Bu lezyonlar hemen 

ülserleşir. Zımba ile delinmiş görünümdeki 

ülserlerin donuk kırmızı veya menekşe 

rengindeki kenarlarının altı oyuktur. Yumuşak 

olan ülserin tabanı çoğu kez 

psödomembranöz bir materyal ile örtülü olup, 

çok sayıda sarımtırak yeşilimsi, toplu iğne 

başı büyüklüğünde tüberküllere rastlanır 

(Trelat’ın sarı grenleri). Yavaş seyirli olan, tek 

veya çok sayıdaki ülserler, aşırı derecede 

ağrılıdırlar ve disfajiye yol açabilirler.  

Tüberkülozis kutis orifisyalis, kötü prognozlu, 

ilerlemiş bir internal tüberküloz 

semptomudur. 

Ayırıcı tanı: Sifilitik lezyonlar, aftöz ülserler, 

pemfigus. 

Metastatik Tüberküloz Abseleri 

Direncin azaldığı veya immünitenin 

kaybolduğu bir dönemde, primer bir odaktan 

tüberküloz  basillerinin hematojen 

yayılmasına bağlı olarak gelişir. Özellikle 

sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin kötü 

beslenen çocuklarında, AIDS gibi immün 

yetmezlik durumlarında veya ileri derecede 

immünsüprese hastalarda görülür. 

Tüberkülin duyarlılığı çoğu kez varsa da, 

diğer tüberküloz şekillerinden daha zayıftır ve 

hatta ağır hastalarda bu duyarlılık 

bulunmayabilir.  

Genellikle duyarsız olan ve flüktasyon veren 

subkutan abseler, gövde, ekstremiteler veya 

baş bölgesinde, tek tek veya çok sayıda 

olarak ortaya çıkarlar. Lezyonlar, üzerindeki 
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deriye yapışabilir, açılarak fistül ve daha 

sonra da ülser geliştirebilirler. 

Ayırıcı tanı: Sifiliz gomu, derin mantar 

enfeksiyonları. 

TANI 

Göreceli Kriterler 

 -Anamnez 

 -Klinik görünüm 

 -PPD 

 -Histopatoloji  

Kesin kriterler 

 -Lezyondan alınan materyalde Ziehl 

Neelson boyama ile  basil varlığının 

gösterilmesi 

 -Löwenstein-Jensen besiyerinde M. 

tuberculosis kültürü 

 -Spesifik tedavinin etkisi 

Deri tüberkülozu tanısında hala güçlükler 

vardır. Çünkü klinik görünüm çeşitli belirtilerle 

ortaya çıktığı için her zaman karakteristik 

olmayabilir. Deri tüberkülozunun kesin tanısı 

için mikobakterinin demonstrasyonu gerekli 

olsa da deri biyopsi örneklerinde basil 

sayısının az olmasından dolayı bu 

çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Özellikle 

kronik lezyonlardan ve immünitesi yüksek 

hastalardan hazırlanan kültürlerde 

Mycobacterium tuberculosis her zaman 

üretilemez. Farina ve arkadaşları değişik deri 

tüberküloz formlarında üreme oranını % 2.4 

olarak bildirmişlerdir. İmmünolojik 

methodlarla (latex aglütinasyon, 

radyoimmünassay, ELİSA) antijenler tespit 

edilebilir. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) 

yöntemi hızlı, sensitivite ve spesitivitesi 

yüksek bir tanı yöntemi olarak kullanıma 

girmiştir. Bununla beraber halen rutin 

histopatolojik incelemeler en sık kullanılan 

tanı yöntemidir. Tüberkülozun tipik 

histopatolojik bulgusu, lenfosit ve 

monositlerin çevrelediği, epiteloid histiyositler 

ve Langhans tipi dev hücrelerden oluşan 

tüberkül yapısıdır. Bu granulomların 

merkezinde olguya göre değişen oranlarda 

kazeifikasyon nekrozu izlenir. Tanı genellikle 

klinikopatolojik korelasyon ile konur. 

  

TEDAVİ 

Deri tüberkülozları genelde akciğer 

tüberkülozu gibi tedavi edilir. Skrofuloderma, 

lupus vulgaris ile tüberkülozis kutis verrükoza 

da antitüberküloz tedaviye ek olarak cerrahi 

eksizyon, kriyoterapi veya elektrokoterden 

yararlanabilir.  
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