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Tarihçe 
• Hipokrat zamanından beri 

bilinmekte 

• Ortaçağda;  King's Evil 

• Scrofula, scrofuloderma,  

 sıraca, kösnü 

NMHM, USA 



Epidemiyoloji-Etyoloji 

• Tuberküloz lenfadenit, ekstrapulmoner 
tuberküloz olguları içinde plevra 
tuberkülozu ile beraber en sık (1/3'ü) 

 

• Tüm tuberküloz olgularının %5'i 

 

• Mikobakteriyel lenfadenitler içinde 
günümüzde en sık etkenler 
M.tuberculosis, MAİS ( M.avium-
intracellulare, M. scrofulaceum), 
M.kansasii, M. africanum 

Karagöz T ve ark. TB Lenfadenit, Toraks derg, 2001 



Epidemiyoloji-Etyoloji 

• Kadınlarda daha sık (2/1) 
• 1950'lerde çocukluk çağında sık,  
 günümüzde 20-40 yaş daha sık 
• Gelişmiş ülkelerde erişkinlerde M.tuberculosis, 

çocuklarda MOTT baskın 
• Gelişmekte olan ülkelerde erişkin ve çocuklarda 

M.tuberculosis 
• Sütlerin pastorize edilmediği, kaynatılmadığı yerlerde 

M.bovis 
• En çok servikal/supraklavikuler 
• HIV ile birliktelik artmakta 

– 2012'de ABD'de TB olgularının %7'si HIV ile koinfekte 
 

CDC. Reported tuberculosis in the US,2012 
 

 



 Akciğer Dışı TB Olgularında 
Tutulan Organların Dağılımı, 

Türkiye 

TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2013 RAPORU, 2014 



TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2013 RAPORU, 2014 



Patogenez 
1. Primer enfeksiyonu takiben 

Çocuklarda görülen 
genellikle akciğer grafide aktif lezyon 

 
2.Lenfojen veya hematojen yolla 

 lenf bezlerine yerleşen dormant basillerin endojen 
reaktivasyonu 

%30 akciğer grafide lezyon (çoğu inaktif) 
 

3.Komşuluk yoluyla 
 

*MOTT'a bağlı lenfoadenopatiler...lokal 
enfeksiyon sonucu oluşur 

 



Patoloji 

1. Lenf bezleri başlangıçta 
ağrısız, sert, lastik 
kıvamındadır 

2. Periadenit nedeniyle lenf 
bezleri birbirlerine ve 
çevre dokulara yapışır 

3. Nekroza bağlı olarak lenf 
bezi yumuşamaya başlar 

4. Abse haline gelir 

5. Abse açılır, deriye 
fistülize olur 

Tüberküloz lenfadeniti 
 A) Kazeifikasyon nekrozlu      
granülom. 
 B) Ziehl-Nielsen boyası ile aside 
dirençli TB basili (ok). 



Klinik 

• Subfebril ateş 
 

• Kırgınlık 
 

• Kilo kaybı 
 

• Bası semptomları (ses kısıklığı, disfaji, öksürük, 
ikter....) 
 

• Rüptür 



Ayırıcı tanı 
• Enfeksiyonlar: MOTT, klamidya, bakteriler (ÜSYE), 

mantarlar, toksoplazma, kedi tırmığı hastalığı, brusella, 
sifiliz 

• Neoplazmalar: lenfoma, sarkoma, metastatik karsinom 

• İlaç reaksiyonları:hidantoin 

• Sarkoidoz 

• Özgül olmayan reaktif hiperplazi 

• Lenf bezi dışı boyun şişlikleri (parotidit, brakial ark 
kisti, karotis tm... vb) 

• Retiküloendotelyal sistem hastalıkları 

• Kollajen vasküler hastalıklar 

• Berilyozis 



M.tuberculosis ve MOTT 
lenfadenit ayırımı 



Tanı 

• Lenf bezi materyalinde tuberküloz basilinin 
saptanması 
– Mikroskopi (ARB) 
– Kültür  
– Moleküler (PCR, DNA gen probe) 
*HIV pozitiflerde daha yüksek tanı şansı 

• Patoloji (Bx) 
– İnsizyonel Bx 
– İİAB (en sık, birkaç yerden) (tanı şansı %60) 
– Cerrahi eksizyonel Bx (tanı şansı %90) 

• Tuberkülin deri testi 
 



OLGU 

• KT  

• 26 yaşında,  

• Erkek 

• Lastik fabrikasında işçi  

 



Yakınma 

 

• Ateş 

• Terleme 

• Halsizlik 

• Boyunda şişlik 

• Yutma güçlüğü 

 



Öykü 

• Yaklaşık 4  ay önce yakınmaları ile dış 
merkeze başvurmuş 

• Boyun USG'de: nekrotik LAP 

• Eksizyonel biyopsi: granülom ile uyumlu 

• ARB pozitif 

• TB Kültür: pozitif 



Öykü 

• Tüberküloz (TB) lenfadenit 

– INH 300 mg, Rifampisin 1x600 mg, 
Pirazinamid 1x2000mg, Ethambutol 
1x1500mg, B6 vitamini başlanmış 

• Oral kandidiyaz ve kandida 
özefajiti....Flukonazol 

• Nöropati..........Lyrica (pregabalin) 

• Anti HIV (+) saptanmış, doğrulama testi 
istenmiş 

• Taburcu edilmiş. 



Özgeçmiş-soygeçmiş 

• IV ilaç kullanımı yok 
• Kronik hastalık yok 
• Kan tx yok 
• Dövme-piercing yok 
• Birkaç partnerle korunmasız cinsel ilişki 
• Partnerler HIV durumu ??? 
• 2010'da diş tedavisi görmüş 
• Soygeçmişte özellik yok 

 



Klinik İzlem 

• Olgunun HIV doğrulama testi pozitif  

• 27.11.2013'de kliniğimize yönlendiriliyor 
– 1 aydır 4'lü anti TB 

– ARB ve TB kültürü pozitif , 

– HIV (+) 

– HIV RNA, HIV direnç testi ve CD4 
sayısı??? 

– PPD: 10 mm (>5 mm) 

 



Klinik İzlem 

 27.11.2013  

• gece terlemesi,  

• yutma güçlüğü, 
ayaklarda uyuşma, 

• ağrı ve  

• kuru öksürük 
yakınmaları mevcut 

 

 



Fizik Bakı 
27.11.2013 
• VS: 36.5 ̊ C, NDS: 72/dk, SS:18/dk, TA: 

120/80 mm Hg 
 

• Dil üzerinde moniliyazis ile uyumlu beyaz 
plaklar 
 

• Boyunda bilateral servikal LAP ile uyumlu 
şişlikler 
 

• Diğer sistem bakıları olağan 

 



Laboratuvar 

27.11.2013 
• Lök: 4010 K/uL  

– %64 PNL, %20 lenfo, %8 mono, %8 eozinofil 
• Hb: 10.5 gr/dL 
• Htc: %31.5 
• Plt: 152 K/uL  
• ESH: 49 mm/saat 
• CRP: 0.4 mg/dL 
• TİT: Olağan 

 



Laboratuvar 
27.11.2013 
• Glukoz: 107 mg/dL 
• Üre: 26 mg/dL 
• Kreatinin: 0.8 mg/dL 
• Ürik asit: 15 mg/dL (3.5-7.2) 
• AST: 36 U/L 
• ALT: 28 U/L 

ALP: 132 U/L (3-120) 
• GGT: 86 U/L (0-55) 
• LDH: 228 U/L 
• Alb: 3.7 g/dL 
• Glob: 3.6 g/dL (2.3-3.5) 



Laboratuvar 

• Anti HAV IgG: (+) 

• HBs Ag: (-)  

• Anti HBc IgG: (-) 

• Anti HBs: (-) 

• Anti HCV: (-)  

• VDRL/TPHA: (-) 

 

• Anti CMV IgG: (+) 

• Anti EBV VCA IgG: (+) 

• Anti Toksoplasma IgG: (+) 

• Anti HSV-1 IgG: (+) 

• Anti HSV-2 IgG: (+/-) 

 

27.11.2013 



Laboratuvar  

27.11.2013 
• Anti HIV: (+) 

 
• HIV doğrulama (WB): (+) 

 
• HIV RNA: sonuç bekleniyor 

 
• CD4: %7.8 (198 hücre/µL) 

 
• HIV Direnç testi: sonuç bekleniyor 



Radyoloji - PA AC grafisi 
27.11.2013 



Radyoloji 

• Batın USG 
– Karaciğer normalden büyüktür ve homojen ekoda 

izlenmiştir. Parankim ekojenitesi Grade 1 yağlanma 
ile uyumlu artmıştır 

– Dalak normal boyutta ve homojen ekoda izlenmiştir 
– Sol böbrek orta segmentte 6 mm çaplı taş ekosu 

izlenmiştir 
 

• Boyun USG 
– En büyüğü 4 cm çaplı multipl nekrotik lenf nodları 

izlenmiştir.  

 

27.11.2013 



Olgu-özet-sorular 

• HIV + TB lenfadenit 

• 1 aydır anti TB tedavisi alıyor 

• Antiretroviral tedavi (ART) başlanmalı 
mı? 

• Ne zaman başlanmalı?  

• Ne başlanmalı? 

 



HIV + TB Tedavi 

• TB tedavisi hemen başlanır. 
 Standart tedavi (TB ilaç direnci yoksa): 
 INH+RIF+PZA+ETB (2 ay),  sonra INH+RIF (4-7 ay) 
 
• ART Sorunlar 

– İlaç etkileşimleri 
– Toksisite 
– Yan etki 
– Tedavi uyumu 
– IRIS 

 
Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections 
 in HIV-Infected Adults and Adolescents, 2015 
SB,TÜBERKÜLOZ TANI VE TEDAVİ REHBERİ, 2011 



HIV + TB 
ART başlama zamanı - EACS 2014  

• CD4 sayısı < 100 hücre/µL ise; TB tedavisi tolere 

edilirse ilk 2 hafta içinde mümkün olan en kısa sürede 

başlanmalı 

• CD4 sayısı > 100 hücre/µL ise; TB tedavisinden 8-12 

haftaya kadar ertelenebilir (özellikle ilaç etkileşimi, 

tedavi uyumu ve toksisite konusunda sorun varsa) 

• Erken dönemde ART uygulanan CD4 sayısı düşük olan 

kişilerde IRIS konusunda dikkatli olunmalı!!! 
 

EACS  2014 Guidelines 



HIV + TB 
ART başlama zamanı - DHHS 2014  

• CD4 <50 hücre/µL olan hastalarda ART, anti TB 

tedaviden sonra 2 hafta içinde başlanmalı (AI) 

• CD4 >50 hücre/µL olan ve klinik durumu kötü olanların 

tedavisi 2-4 hafta içinde başlanmalı (CD4 50-200/µL 

ise BI, >200/µL ise BIII) 

• Diğer olguların tedavisi ise 2-4 hafta sonrasına 

ertelenmeli, fakat 8-12 haftada başlanmalı (CD4 50-

500/µL ise AI, >500/µL ise BIII) 
 

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents 

in HIV-1-Infected Adults and Adolescents, 2014 
 



HIV + TB - ART seçimi 

anti TB tedavi ile önerilen ilaç rejimi: 

• EFV/TDF/FTC  

• EFV/ABC/3TC 

EACS  2014 Guidelines 
 



HIV + TB - ART seçimi 
İlaç Rifampisin Rifabutin 

NRTI Doz ayarı gerekli değil Doz ayarı gerekli değil 

NNRTI 

EFV: Plazma düzeyi düşer, >60 kg 
kişilerde 800 mg 

NVP, ETV, RPV alanlarda Rifampisin 
önerilmez 

EFV: standart doz, Rifabutin 
450 mg'a çıkılmalı 

ETV: doz ayarı gerekli değil 

RPV: dozu çift olmalı, rifabutin 
standart doz 

NVP: önerilmez 

PI 
ATV/r, DRV/r, 

LPV/r or SQV/r ile önerilmez 

150 mg/3 kez/hafta 

PI/r standart doz (KCFT takibi) 

Integraz 
İnh 

Raltegravir: dozu artırılmalı (%40), 
RIF standart doz 

Elvitegravir: önerilmez 

EVG ile rifabutin 150 mg/3 
kez/hafta 

RAL ile rifabutin standart doz 

CCR5 
Önerilmez, ancak gerekli ise çift 

doz 
Doz ayarı gerekli değil 

EACS  2014 Guidelines 
 



Klinik İzlem 

27.11.2013 

• Hastanın 4'lü anti TB tedavisine 1 ay daha 
devam edildi. (Toplam:2 ay 4'lü anti TB) 

24.12.2013 

•  2. aydan sonra, 2'li anti TB şeklinde devam 
edildi 

• CD4:1 ay sonra %5.8 (173 hücre/µL) (198) 

• ART direnç testi ve viral yük sonuçlandı 

– 105.217 kp/mL 

 



• anti TB tedavinin 2. 
ayında TDF/FTC + 
EFV (800 mg) 
başlandı 

 

• TMP/STX 
profilaksisi başlandı 

 



7/13/2015 

Klinik İzlem 

• 28.01.2014 ART 1. ayında  

– Ateş 

– Eforlu dispne 

– Gece terlemesi 

– Boyunda ağrı, şişliklerde büyüme 

– Sırt ve sol omuz ağrısı  

 



7/13/2015 

Sorular??? 

 

• Tedavi uyumsuzluğu? 

• antiTB tedaviye direnç?MDR? 

• Başka bir fırsatçı enfeksiyon? 

• Paradoksal reaksiyon?IRIS? 



7/13/2015 

Klinik-lab. İzlem 

28.01.2014 
• Hemogram 

– Kronik hastalık anemisi 
• Sedimantasyon: 68/saat (49) 
• CRP: 12.4 mg/dL (0.4) 
• TİT normal 
• Biyokimya 

– ALP 134 mg/dL, GGT 83 mg/dL, LDH 288 mg/dL 
• Kan kültürü negatif 
• Diğer enfeksiyöz serolojik markerlar negatif 

(Brusella, CMV, EBV, Toxo vb.) 
• ANA (-) 



7/13/2015 

Klinik-radyolojik İzlem 

28.01.2014 

• Boyun USG 
– Boyunda sağda büyüğü 35x18 mm, solda 

23x14 mm olmak üzere bilateral çok sayıda 
heterojen iç yapılı lenf nodları ile uyumlu 
solid görünümler izlenmiştir 

 



7/13/2015 

PA AC Grafisi 
28.01.2014 



7/13/2015 

HRCT 

• Perikardiyal effüzyon ile perikartta kalınlaşma 
• Prevasküler, sağ paratrakeal, prekarinal, 

aortikopulmoner, bilateral hiler kısa çapı 1 cm'yi 
geçmeyen multipl lenf nodları  

• Bilateral aksiller fossalarda en büyüğü 2 x 1,5 cm 
boyutlarında yağlı hilusları izlenen reaktif tipte 
multipl lenf nodları  

• Sol akciğer alt lob medial bazal, posterior bazal ve 
lateral bazal segmentlerde subsegmentel atelektatik 
değişiklikler ile buzlu cam tarzında infiltrasyon  

• Sol hemitoraksta kalınlığı 1,5 cm'ye ulaşan plevral 
effüzyon  

29.01.2014 



7/13/2015 



7/13/2015 



7/13/2015 



7/13/2015 

Klinik izlem 

• CD4 sayısı: %13.4 (458) ...... (173) 

• HIV RNA: 2068 kp/mL 

• PPD: 11 mm (10) 

• EKO: 

– Perikardiyal efüzyon saptanmadı 

– EF %60 

• LAP İİAB: Tanısal olmayan sitoloji 

• TB kültürü: ED, ARB: Negatif 

 



7/13/2015 

IRIS 
(Immune Reconstitution 
Inflammatory Syndrome) 

 
• ART sonrası düzelen immün sistemin meydana 

getirdiği enflamatuvar yanıt nedeniyle, var 
olan enfeksiyöz hastalığın paradoksal 
kötüleşmesi 

• TB, M. avium complex, PCP,kriptkok, CMV, 
HBV/HCV, HSV enfeksiyonları, PMLE, Kaposi 
sarkomu, otoimmun hastalıklar ile görülebilir  

 
 
 

uptodate, 2015 
 

Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections 
in HIV-Infected Adults and Adolescents, 2015 

 



7/13/2015 

IRIS Tanı Kriterleri 

• CD4 sayısı <100 olması 

– M. tuberculosis'te CD4 >200 iken de görülebilir 

• ART sonrası virolojik ve immünolojik yanıt alınmış 
olması 

• İlaç direnci olan bir enfeksiyon, bakteriyel 
süperenfeksiyon, ilaç alerjisi, tedavi uyumsuzluğu 
olmaması 

• Klinik bulguların uyumlu olması 

• ART ile klinik bulguların başlaması arasında ilişki 
olması 

(29-100 gün) 
 

uptodate, 2015 



7/13/2015 

IRIS - Klinik bulgular 

• Enfeksiyonun yerine göre değişir 

– Ateş 

– Halsizlik 

– Kilo kaybı 

– LAP veya tüberkülomların büyümesi 

– Yeni infiltrasyonların ortaya çıkması 



7/13/2015 

IRIS -Tedavi 

• Çoğu olguda kendi kendini sınırlar 

• Tedaviye devam edilmeli 

• Hafif semptom varlığında NSAID 

• Orta ve ciddi klinik bulguları olan 

olgularda prednisone 1 mg/kg (10-14 gün) 



7/13/2015 

Klinik İzlem 
06.02.2014 
• Olguya 60 mg prednizolon başlandı 
• Haftada 10 mg azaltıldı 
• Ateş ve ağrıları geriledi 
• Genel durumu düzeldi 
• Labaratuvar bulguları düzeldi.  
10.03.2014 ART 2.ayı 
• Hemogram hafif anemi 
• ESH:13/st 
• CRP:0.5 mg/dL 
• Biyokimya normal 
• TB kültürü negatif sonuçlandı 



7/13/2015 

10.03.2014 



7/13/2015 

Klinik İzlem 

• AntiTB tedavi 9 aya tamamlandı, ART 
devam edildi. 

05.08.2014 9. ay  

• Klinik ve lab. bulguları olağan 

• Akciğer grafi olağan 

• Boyun US: LAP, juguler en büyüğü 18x5 
mm'ye geriledi 

• Batın Us: Karaciğer normal boyutta 



7/13/2015 

Dinlediğiniz için teşekkürler.... 


