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ÖZET

Miliyer tüberküloz, tüm tüberküloz olgularının yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. Bu hastalık bol miktarda tüberküloz basilinin kan yoluy-
la yayılması sonucu oluşmaktadır. Tedavisiz olguların tümü bir yıl içinde ölmektedir. Tedaviye karşın mortalite oranı yaklaşık %25’tir.
Mortaliteyi artıran en önemli bağımsız risk faktörü tanı ve dolayısıyla tedavide gecikmedir. Bu nedenle erken tanı koymak son derece
önemlidir. Bu derlemede tüberkülozun endemik olduğu ülkelerde koşullara göre en kısa sürede nasıl tanı konulabileceği tartışılmıştır.
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SUMMARY
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Miliary tuberculosis constitutes approximately 1% of all tuberculosis cases. This disease occurs due to distribution of a vast amount of
tuberculosis bacilli via the blood stream. All untreated miliary tuberculosis cases die within a year. In treated cases, the mortality rate
is around 25%. The main risk factor associated with increased mortality in this disease is delay in the diagnosis and treatment. It is im-
perative to diagnose as quickly as possible. The procedures used for early diagnosis of tuberculosis in endemic areas are discussed in
this review.
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Miliyer tüberküloz, akciğer dışı tüberkülozun bir
klinik formudur ve tüm tüberküloz olgularının

yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır[1]. Bu hastalıkta bol
miktarda tüberküloz basilinin kan yoluyla yayılması
sonucu yüksek kan akımlı organlar (akciğer, karaci-
ğer, dalak, kemik iliği, gözler, böbrekler, sürrenaller
gibi) başta olmak üzere her organ değişik oranda tu-
tulabilmektedir[2-4]. Miliyer tüberküloz, biyopsi veya
otopside birbirine komşu olmayan en az iki ayrı or-
ganda miliyer organ tutulumun saptanması olarak ta-
nımlanır. Miliyer tüberkülozun kliniği ve rutin labora-
tuvar verileri birlikte değerlendirildiğinde hastalığın ta-
nısını koydurmaz; fakat bu hastalığı akla getirebi-
lir[1,2,5-7]. Akut solunum sıkıntısı sendromundan ne-
deni bilinmeyen ateşe kadar değişebilen geniş bir kli-
nik dağılıma yol açabilir. Hastalar genellikle son bir-
kaç haftadır var olan ateş, gece terlemesi, halsizlik, iş-
tahsızlık ve kilo kaybı yakınmalarıyla başvururlar. Bu
hastalıkta kesin tanı histopatolojik (kazeifikasyon nek-
rozlu granülom) ve/veya mikrobiyolojik bulgularla
(EZN boyasıyla etkenin gösterilmesi veya tüberküloz
kültüründe identifiye edilmesiyle) konulmaktadır.

Miliyer tüberküloz tedavi edilmediğinde %100
ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Tedaviye karşın
mortalite oranı yaklaşık %25’tir. Mortaliteyi artıran
en önemli bağımsız risk faktörü ise tanı ve dolayısıyla
tedavide gecikmedir. Bu nedenle bu hastalıkta var o-
lan imkanlar ölçüsünde hızla tanı konulup hemen te-
davi başlanmalıdır. Bu derlemede tüberkülozun ende-
mik olduğu ülkelerde koşullara göre en kısa sürede
nasıl tanı konulabileceği tartışılmıştır. 

En basitten zora doğru tanı basamaklarını şöyle sı-
ralayabiliriz[5,8,9-11]:

1. Nedeni bilinmeyen ateş tanısıyla izlenen bir
hastada akciğer grafisinde tipik miliyer patern sapta-
nırsa bu olgu aksi kanıtlanmadıkça miliyer tüberküloz
kabul edilmelidir. Kesin tanı için daha ileri araştırma
imkanları yoksa ampirik antitüberküloz tedavi başlan-
malıdır. Antitüberküloz tedaviye yanıt alınması tanıyı
doğrulamış olacaktır. Tipik miliyer patern akciğer
grafisinde iki taraflı, sayısız, küçük (yaklaşık 3 mm) ve
aynı boyutlarda olan interstisyuma yerleşmiş yuvarlak
mikroopasitelerdir. Miliyer patern saptanan bir olgu-
nun göz dibi incelemesi de yapılmalıdır. Göz dibi in-
celemesinde koroidal tüberküller saptanırsa, bu bulgu
miliyer tüberküloz tanısı için patognomonik kabul edi-
lebilir[10]. Miliyer tüberküloz serilerinde koroidal tü-

berküle yaklaşık %10 (%2-21) oranında rastlanmış-
tır[12-16]. Bu oran düşüktür; çünkü bir otopsi serisin-
de koroidal tüberküller %50 oranında bulunmuştur[2].
Klinik serilerde bu oran düşüklüğünün nedeni olarak
göz muayenesini deneyimli göz hekimlerinin yapma-
dığı ve bu muayenelerde midriyatik ilacın rutin kulla-
nılmadığı ileri sürülmüştür[3,7,12-15]. Miliyer tüberkü-
lozlu hastaların yaklaşık %25 (%10-30)’ine tüberküloz
menenjit eşlik etmektedir[10,16]. Bu nedenle her has-
ta tüberküloz menenjit kliniği yönünden değerlendiril-
melidir.

Nedeni bilinmeyen ateşin en sık nedeni dissemine
tüberküloz (miliyer tüberküloz)’dur[17-26]. Ateşin baş-
larında miliyer infiltrasyonların görülmemesi, tanıyı
dışlatmaz[3,6,7,12-15,27,28]. Çünkü lezyonların radyo-
lojik olarak görülebilir duruma gelebilmesi için ateş
başlangıcının üzerinden en az üç hafta geçmelidir[29].
Bu nedenle kliniği miliyer tüberkülozdan kuşkulandı-
ran nedeni bilinmeyen ateş olgularında tanı konulana
kadar haftada bir akciğer grafisi çektirilmelidir. Baş-
langıçta miliyer görünüm olmasa bile haftalar içinde
(genellikle 4-12 hafta) gelişebileceği önemle vurgu-
lanmasına karşın, olguların %30’unda bu radyolojik
bulgu gelişmemektedir (kriptik form)[3]. Kriptik mili-
yer tüberküloz denilmeden önce çok kesitli (multislice)
toraks bilgisayarlı tomografi (BT) de çektirilmesi uy-
gundur. Çünkü bu görüntüleme yönteminin mikrono-
dülleri gösterme duyarlılığı akciğer grafisinden üstün-
dür[30,31]. Akciğer grafisi + toraks bilgisayarlı tomog-
rafi (BT)’de miliyer nodülleri saptama duyarlılığı yak-
laşık %80’dir. Kriptik form daha çok hücresel immün-
yetmezliği olanlarda görülmektedir ve bu olgularda ta-
nı mikrobiyolojik (özellikle hemokültür) ve histopato-
lojik yöntemlerle konulabilmektedir.

2. AIDS’li hastaların tüberkülozunda, nonradyo-
metrik tam otomatize tüberküloz hemokültür sistem-
lerinde mikobakteriyum türleri yüksek oranlarda
(yaklaşık %70) üreyebilmektedir[32]. Miliyer tüberkü-
lozlu olgulardan 10’unda nonradyometrik BACTEC
MYCO/F LYTIC (Becton Dickinson) hemokültür şiş-
lerine ekim yapılmış ve 7 (%70)’sinde 16-39. günler
arasında Mycobacterium tuberculosis üretilmiştir.
Genel durumu gittikçe bozulan nedeni bilinmeyen
ateş olgularında (özellikle immündüşkün ise), hızla ya-
pılan tüm incelemelere karşın tanı konulamıyorsa tü-
berküloz için hemokültür alınarak ampirik antitüber-
küloz tedaviye başlanmalıdır.
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3. Toplum kökenli uzamış ateşi (≥ 3 hafta) olan bir
olgunun karın görüntülemesinde (ultrasonografi
ve/veya BT ve/veya manyetik rezonans görüntüle-
me) hepatosplenik nodüler lezyonlar (≤ 1 cm çok sa-
yıda) saptanırsa ilk önce bruselloz ve miliyer tüberkü-
loz düşünülmelidir. Bruselloz lam ve tüp aglütinasyon
testiyle kolayca dışlanır. Bruselloz aglütinasyon testle-
rinin duyarlılığı ve özgüllüğü yüksektir[33]. İkinci sıra-
da miliyer tüberküloz düşünülmeli ve karaciğer biyop-
sisi yapılamayacaksa ampirik antitüberküloz tedavi
başlanmalıdır.

4. Toplum kökenli uzamış ateşi (≥ 3 hafta) olan bir
olguda pansitopeni saptanırsa ilk önce bruselloz ve
miliyer tüberküloz düşünülmelidir[16]. Bruselloz kolay-
ca dışlanır. Miliyer tüberküloz tanısında akciğer, kara-
ciğer ve kemik iliği doku örneklerinde granülomların
gösterilmesi de son derece önemlidir. Bu üç organda
biyopsi ile granülomları saptama oranları sırasıyla
yaklaşık %80, %80, %50 bulunmuştur[3,6,22,23,34-

36]. Kazeifikasyon nekrozsuz granülomların tüberkü-
loz için özgül olmadığı unutulmamalıdır. Akciğerlerde,
karaciğerde ve kemik iliğinde granülom oluşumuna
yol açabilen tüberkülozdan başka birçok hastalık var-
dır[37-39]. Fakat granülomlarda kazeifikasyonun varlı-
ğı, aside dirençli basillerin gösterilmesi veya doku ez-
mesi kültüründe M. tuberculosis’in üretilmesi tanı
koydurucudur. Her ne kadar akciğer ve karaciğer bi-
yopsilerinde granülomu görme olasılığı daha yüksek
olsa da, girişim risklerinin az olması nedeniyle kemik
iliği biyopsisine öncelik verilebilir. Miliyer tüberküloz-
lu bir olguda yeterli doku örneği alınabilirse hem pa-
tolojiye hem de mikrobiyolojiye gönderilmelidir.

5. Miliyer tüberkülozlu hastaların balgam ve/veya
idrar kültürlerinde etken identifiye edilebilse de, gün-
lük hekimlik pratiğinde başvurulmayan bir tanı yönte-
midir. Çünkü bu hastalarda genellikle balgamsız öksü-
rük vardır. Yalnız bronkoalveoler lavaj yapılan olgular-
da EZN ve tüberküloz kültürü yapılmalıdır. Hastaların
bronkoalveoler lavaj sonrası balgam çıkarmaları bir-
kaç gün devam edebilir; günlük EZN bakılabilir.

6. Yapılan çalışmalarda, tüberküloz granülomların-
da aside dirençli basil %0-44 oranında gösterilebilmiş-
tir[23,32,40-42]. Kendi tecrübelerimize göre taze doku
örneklerinin hiçbirinde aside dirençli basil saptanama-
mıştır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi molekü-
ler tanı yöntemlerinin geliştirilmesiyle tüberkülozun
hızlı ve erken tanısı yeni bir boyut kazanmıştır. Bu yön-

temle, vücut sıvıları ve doku örneklerinde, M. tubercu-
losis DNA’sını saptama duyarlılığı %37-100 arasında
değişmektedir[36,42-44]. Yaptığımız bir çalışmada, pa-
rafine gömülü granülomlu doku örneklerinin hiçbirin-
de aside dirençli basil görülmezken, %37’sinde PCR
pozitif bulunmuştur[41]. Nükleik asit amplifikasyon
testlerinin balgam dışı (akciğer dışı tüberküloz) klinik
örneklerde kullanımıyla ilgili bilgi sınırlıdır. Bu neden-
le akciğer dışı tüberküloz tanısında nükleik asit ampli-
fikasyon testinin kullanımını önerebilmek için daha
çok çalışmaya gereksinim vardır. Nükleik asit amplifi-
kasyon testleri “Food and Drug Administration” tara-
fından sadece akciğer tüberkülozundan kuşkulanılan
hastanın balgamında çalışılması için (aside dirençli ba-
sil pozitif veya negatif) onaylanmıştır[45]. 

Sonuç olarak, uzamış ateşi (> 21 gün) olan bir ol-
guda akciğer grafisinde ve/veya toraks BT’de tipik
miliyer paternin görülmesi, miliyer tüberküloz tanısını
güçlü bir şekilde destekler. Eğer mümkünse kesin ta-
nı için mikrobiyolojik ve/veya histopatolojik çalışma-
lar yapılmalıdır. Her ne kadar akciğer ve karaciğer bi-
yopsilerinde granülomu görme olasılığı daha yüksek
olsa da, girişim risklerinin az olması nedeniyle kemik
iliği biyopsisine öncelik verilebilir. Doku örneği ezme-
si kültürleri mutlaka yapılmalıdır. Tüberküloz hemo-
kültürleri tanıda önemlidir. Nedeni bilinmeyen ateş ol-
gularında, özellikle tüberkülozun endemik olduğu ül-
kelerde, öncelikle miliyer tüberküloz düşünülmelidir.
Bu hastalıkta mortalitenin yüksek olması nedeniyle,
miliyer tüberkülozdan kuşkulanıldığı durumlarda tanı
yöntemleri hızla tamamlanarak antitüberküloz tedavi-
ye en kısa sürede başlanmalıdır.
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