
Genital tüberküloz ilk olarak 18.yy ortalar›nda Morgagni
taraf›ndan tarif edilmifltir. Pelvik tuberkülozda etyolojik
ajan “Mycobacterium tuberculosis” olarak isimlendirilen
Koch basilidir. Çok nadiren pastörize edilmemifl sütten ge-
çebilen “mycobacterium bovis” de genital tüberküloza yol
açmaktad›r.

Genital tüberküloz , az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler-
de sekonder organ hastal›¤› fleklinde görülmektedir. Genital
organlarda primer infeksiyon olarak görülmesi çok nadir-
dir. Primer infeksiyon oda¤› olan akci¤erlerden hematojen
yol ile genital bölgeye geçifl gösterir (1). Genellikle olgular-
da klinik olarak flüphe edilmeyen hastalarda tesadüfen bu-
lundu¤undan ve semptomsuz hastalar›n co¤u tespit edile-
medi¤inden populasyonda insidans›n› saptamak güçtür. Fa-
kat s›k görüldü¤ü yafl aral›¤›n› gösteren çal›flmalar bu ara-
l›¤›n 20-40 yafllar aras›nda oldu¤unu belirtmifltir (2).

Genital tüberküloz makroskopik olarak milier, latent ve
adeziv tüberküloz fleklinde izlenir (3). Milier dönemde ge-
nital organlar üzerinde ve barsaklara yap›fl›k tüberküllere
rastlan›r, hatta bu görünüm ile yayg›n metastaz yapm›fl
over tümörüne benzerlik gösterir (4). Bu s›rada tuba uteri-
nalar, özellikle bilateral tutulum fleklinde en s›k etkilenen
genital organlard›r (5). Tubalardan sonra s›ras›yla, endo-
metriyum, miyometriyum, overler ve serviks etkilenir. Va-
jen ve vulva tüberkülozu %1 den az görülmektedir. Adeziv
görünüm nadir olarak izlenir, özellikle puberteden önce ge-
çirilmifl barsak tüberkülozundan sonra meydana gelir. Ute-
rus, tuba ve overler barsaklar ile yap›flm›fl durumda izlenir.

Tubalar sekonder genital tüberkülozda en çok etkilenen
bölgedir ve erken dönem tutulumda bile fonksiyonu ileri
derecede ve geri dönülmez biçimde bozulmaktad›r.

Tüberkülozun tipik klinik semptomlar› olan yorgunluk, ki-
lo kayb› ve gece terlemeleri genital tüberkülozda nadir ola-
rak görülür. Genital tüberküloz hastalar›n›n en s›k rastla-
nan baflvuru nedeni infertilitedir (6). Eski çal›flmalarda in-
fertilite yak›nmas› ile baflvuran hastalar›n %4-20 sinde tü-
berküloz salpenjitin sorumlu oldu¤unu belirtmifllerdir.

Fakat günümüzde bu oran çok daha düflük düzeylerde ol-
du¤undan infertilite sebebleri aras›ndaki listede alt s›rala-
ra kaym›flt›r. ‹nfertilite d›fl›nda di¤er bulgular› kronik pel-
vik a¤r› ve menstruasyon bozukluklar›d›r. Tüberküloz en-
dometritte görülen yap›fl›kl›klara ba¤l› amemore de di¤er
baflvuru sebeplerindendir. 

Genital tüberkülozun tan›s› oldukça güçtür, anamnez, pel-
vik muayene, histerosalpingografi, laparoskopi ve histopa-
tolojik tan›dan faydalan›l›r. Tüberkülin testinin, ülkemiz
gibi tüberküloz afl›lamas›n›n uyguland›¤› ülkelerde özgün-
lü¤ü azd›r. 

Tubalarda tüberküloza ba¤l› geliflen kal›c› görüntüler ne-
deni ile sadece histerosalpingografiye bak›larak tan› konu-
labilmektedir. Bu görüntüler, tespih tanesi, golf sopas›, pi-
po, kurflun boru görünümünde olabilir (7).

Laparoskopi veya laparotomi ile al›nan doku örneklerinde
histopatolojik inceleme yap›labilir. Unutulmamal›d›r ki, bu
ifllemler mevcut olan bat›n içi yap›fl›kl›klar› nedeni ile de-
neyimli kiflilerce yap›larak olas› perforasyon gibi kompli-
kasyonlardan kaç›n›lmal›d›r.

Di¤er bir doku örneklemesi flekli olan küretaj ve endomet-
rium biopsisi al›narak da histolojik inceleme yap›labiliir ve
hastalar›n ço¤unda h›zl› bir tan› yöntemi olarak fayda
sa¤lar.

Tüberküloz tan›s›n›n h›zl› yap›labilmesi aç›s›ndan geliflmifl
yöntemleri kullanmakta fayda vard›r. Elisa yöntemi ile ba-
silin proteinleri, gaz kromatografisi ile  metabolitlerine ay-
r›larak tan›s› konulabilmektedir. PCR yöntemiyle de basi-
lin genomu ço¤alt›l›p tan›ya var›labilmektedir.

Genital tüberkülozun tedavisinde unutulmamas› gereken,
bu durumun  sistemik bir hastal›¤›n parças› oldu¤u ve ge-
nel tedavi önlemlerinin al›nmas› gerekti¤idir.

Tüberkülozda henüz medikal tedavi yöntemleri kullan›lma-
dan önce cerrahi tedavi s›kl›kla uygulanm›fl, ancak
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ço¤unlukla yap›fl›kl›klar nedeni ile teknik olarak zorlan›l-
m›fl ve  s›k fistül oluflumu nedeni ile de baflar›s›z kal›nm›fl-
t›r. Bu nedenle günümüzde cerrahi tedavinin yeri s›n›rlan-
d›r›lm›flt›r. Öncelikli tedavi izoniazid, rifampin, pirazina-
mid ve etambutol kombinasyonlar›n› içeren tedavi rejimle-
ri fleklindedir ve sadece medikal tedavi ile genital tüberkü-
loz kontrol alt›na al›n›p kür sa¤lanabilmektedir (8). Cerra-
hi tedavi sadece antitüberküloz ilaçlara ra¤men gerileme-
yen pelvik kitlelere, geçmeyen pelvik a¤r›lara, bir y›ll›k
medikal tedaviden sonra tekrarlayan endometrial tüberkü-
lozda ve uzun dönem ilaç tedavisi alamayacak ileri yaflta-
ki hastalara uygulanmaktadr (9). Do¤um süreçlerini ta-
mamlam›fl kiflilerde uygun cerrahi tedavi histerektomi ve
bilateral salpingo-ooforektomidir, ancak çocuk sahibi ol-
mak isteyen genç kad›nlarda hastal›¤›n yayg›nl›¤› dikkate
al›narak konservatif teknikler uygulanmal›d›r.

Genital tüberküloz tedavi sürecini tamamlayan infertil ki-
flilerde tuboplasti operasyonlar› düflük baflar› oranlar› ne-
deni ile önerilmemektedir. Günümüzde bu kifliler tüp bebek
yöntemlerine yönlendirilerek gebelik flanslar› denenmeli-
dir(10,11).
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