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Yaşadığımız bir tecrübeyi literatürdeki güncel bil-
giler ışığında hekimlerimize aktarmak ve nispeten
sık görülen ve çoğu zaman gözden kaçan klinik bir
antiteye dikkat çekmek istiyoruz.

Otuzbeş yaşında erkek hasta kliniğimize
38.3°C’nin üzerinde ateş ile başvurdu. Çekilen di-
rekt akciğer grafisinde ve bilgisayarlı tomografisinde
miliyer tüberküloz lehine bilateral infiltratif ve nodü-
ler görünüm saptandı. Karaciğer enzimlerinde yük-
seklik olması nedeniyle yapılan karaciğer biyopsi
materyalinin değerlendirilmesi neticesinde granülo-
matöz hepatit tespit edildi. Ampirik antitüberküloz
tedavi sonrası nefes darlığında objektif azalma, iştah-
ta artma, C-reaktif protein düzeyinde azalma ve ka-
raciğer enzimlerinde normale dönme saptandı, an-
cak tedavinin 15. gününden sonra çekilen toraks bil-
gisayarlı tomografisinde mediastinal lenfadenopati-
lerin boyutlarında artma ve parankimal lezyonlarda
ilerleme görüldü. Ayrıca, tedavinin başlangıcından
40 gün sonra hala 38.5°C’yi bulan ateşlerinin oldu-
ğu gözlendi.

Antitüberküloz tedavi esnasında paradoksik ce-
vap, başlangıçta klinik yanıt görülen bir hastanın da-
ha önce var olan tüberküloz lezyonlarının klinik ve-
ya radyolojik olarak kötüleşmesi veya yeni lezyonla-
rın ortaya çıkması olarak tanımlanabilir ki tanısal bir
ikilem teşkil etmektedir[1]. Pulmoner tüberkülozu
olan “Human Immunodeficiency Virus (HIV)” pozi-
tif hastalarda antiretroviral tedavi altında paradoksik
yanıt rapor edilmiştir. Yine literatürde antitüberküloz
tedavi sonrası ateş yanıtı iki aydan daha uzun süre
sonra ortaya çıkan bir vaka bildirilmiştir[2]. Yetmişbeş
hastayı içeren  bir analizde ateş yanıtı için ortalama
zaman 16 gün olarak saptanmış ve 109 güne kadar
ateş yanıtı tespit edilmiştir. Bu grupta paradoksik ce-
vaba tedavi yaklaşımı cerrahi müdahale ve steroid
tedavisi şeklinde olmuştur[3]. Radyografide geçici kö-
tüleşme retroviral tedavi altında pulmoner tüberkülo-
zu olan 31 HIV pozitif hastanın %45’inde görülmüş
ve başka bir seride iyileşme iki hafta ile üç ay arasın-

da gerçekleşmiştir[4]. Bir başka çalışmada paradoksik
yanıt tüberkülozu olan iki HIV pozitif hastada antitü-
berküloz tedavi sonrası bildirilmiştir[5]. Bu olgularda
otörler tedavi altında immün fonksiyonun toparla-
ması ile birlikte artan iltihabi yanıtın paradoksik ya-
nıttan sorumlu olabileceğini ifade etmektedir.

Hastamızda yaşadığımız tecrübeye dayanarak te-
daviye yanıtın değerlendirilmesinde erken dönemde
radyolojik görüntülemeyi, doktoru yanlış yönlendire-
bileceği için önermemekteyiz. Daha çarpıcı olarak
miliyer tüberkülozun kendisi immünsüpresyona ne-
den olabileceği için antitüberküloz tedavi immün
fonksiyonun ve dolayısıyla inflamatuvar yanıtın art-
masına neden olabilmektedir. Paradoksik cevap HIV
ile infekte olmayan miliyer tüberküloz vakalarında da
tanınması gereken bir antite olup, geçici kötüleşme
nedeniyle antitüberküloz tedavi kesilmemelidir.
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