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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ve standart bilgisayarlı tomografilerde (BT) aktif
ve inaktif akciğer tüberkülozunun bulgularını araştırmaktır. Aktif akciğer tüberkülozlu 103 hastanın, standart BT (no = 54)
ve YRBT’lerini (no= 49), inaktif akciğer tüberkülozlu 35 hastanın standart BT (no= 19) ve YRBT ‘lerini (no= 16) gözden
geçirdik. YRBT ile sentırlobüler nodül ve/veya dallanan lineer yapılar (no= 36, %73.5) ve tomurcuklanma görünümü (no=
24, %49) sadece aktif akciğer tüberkülozlu olgularda görüldü. Kavite (no= 40, %74) ve asiner nodüller (no= 33, %61.1)
BT’de aktif akciğer tüberkülozlu olgularda sık görüldü. İnaktif akciğer tüberkülozlu hastalarda, YRBT’de en sık olarak fibrotik değişiklikler (no= 15, %93.7) ve düzensiz çizgiler ve bantlar (no= 14, %87.5) görüldü. Sonuç olarak, sentırlobüler
nodül ve/veya dallanan lineer yapılar ve tomurcuklanma görünümü aktif hastalığın en karakteristik YRBT bulgusudur.
ANAHTAR KELİMELER: Akciğer tüberkülozu, radyoloji, aktivite

SUMMARY
PULMONARY TUBERCULOSIS: COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF ACTIVE AND INACTIVE DISEASE
The aim of this study is to investigate the findings of active and inactive pulmonary tuberculosis on high resolution computed tomography (HRCT) and standard computed tomography (CT) scans. We reviewed standard CT (no= 54) and
HRCT scans (no= 49) of the thorax in 103 patients with active pulmonary tuberculosis , standard CT (no= 19) and HRCT
scans (no= 16) of the 35 patients with inactive pulmonary tuberculosis. With HRCT, centrlobular nodul and/or branching
linear structure (no= 36 , 73.5%) and “tree-in-bud” appearance (no= 24, 49%) were only seen in cases active pulmonary tuberculosis. Cavity (no= 40, 74%) and acinar nodules (no= 33, 61.1%) were commonly seen with CT in cases
active pulmonary tuberculosis. HRCT scans most commonly showed fibrotic changes (no= 15, 93.7%) and irregular lines and bands (no= 14, 87.5%) in patients with inactive pulmonary tuberculosis. In conclusion, centrlobular nodul
and/or branching linear structures and “tree-in-bud” appearance are the most characteristic HRCT features of disease
activity.
KEY WORDS: Pulmonary tuberculosis, radiology, activity

54

Solunum Hastalıkları 2000; 11: 54-59

Akciğer Tüberkülozu: Aktif ve İnaktif Hastalığın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

GİRİŞ
Aktif akciğer tüberkülozu kesin tanısı genellikle balgam veya bronş sekresyonlarında aside dirençli basilin (ARB) gösterilmesi ile yapılır. Klinisyen, akciğer
grafisinde aktif tüberkülozu düşündüren ancak balgam ve fiberoptik bronkoskopik materyallerin direkt yaymalarında ARB negatif saptanan olgular ile
karşılaştığı zaman önünde izlenecek iki yol vardır;
1. Hastanın klinik durumu, tüberkülin testi sonuçları ve radyolojik görünüme dayanarak tedaviye
başlamak,
2. ARB kültür sonuçlarını beklemek ve eğer bu negatif gelirse hastayı düzenli akciğer grafileri ve balgam incelemeleri ile izlemek.
Akciğer grafileri, akciğer tüberkülozunu teşhis etmek için çok iyi bir yöntem olmasına rağmen, minimal eksudatif tüberküloz akciğer grafisinde gözden kaçabilir veya grafi normal olabilir (1,2). Bilgisayarlı toraks tomografisi (BTT)’nin, aktivite tayininde konvansiyonel radyografilere üstün olduğu
ve akciğer tüberkülozunun BTT bulguları daha önce tanımlanmıştır (3). Son yıllarda, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT), pulmoner lobül de hastalığın lokalizasyonu ve pulmoner parenkimal hastalığı değerlendirmede, düz akciğer grafisi ve standart BTT’ye üstün olduğu bulunmuştur
(4,5).
Çalışmamızda, aktif ve inaktif akciğer tüberkülozlu
olduğuna ileriye dönük olarak karar verilen hastaların BTT ve toraks YRBT bulgularını gözden geçirdik.
GEREÇ ve YÖNTEM
Hastalar: 1997-1998 yıllarında, İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi 7B ve 2. Kadın kliniklerinde yatarak tetkik ve tedavi olan 138
akciğer tüberkülozlu olgu çalışmaya dahil edildi.
Yüzüç olguda aktif akciğer tüberkülozu saptandı.
Bu olguların yaş ortalamaları 36 (aralık 17-74), erkek/ kadın oranı 66/37 idi. Aktif akciğer tüberkülozlu 103 olgunun 54’ünde BTT, 49’unda toraks
YRBT ile inceleme yapıldı. Olgularda, aktiviteye
aşağıdaki kriterlere göre karar verildi.
1. Balgam veya bronşial yıkama suyunun direkt
yaymalarında ve/veya kültürlerinde ARB saptanması (n= 84, %81.5).
2. Klinik ve radyolojik olarak akciğer tüberkülozunu
düşündüren ancak ARB direkt bakı ve kültürleri negatif gelen ve dört ilaçlı antitüberküloz tedavisin-
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den sonra klinik ve radyolojik olarak iyileşen hastalar (n= 19, %18.5). Yüzüç olgunun 42’si (%40.7)
daha önce tüberküloz tedavisi görmüştü.
İnaktif akciğer tüberkülozlu 35 olgu çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 48 (aralık 20-78), erkek/kadın oranı 29/6 idi. Ondokuz olguda BTT ile 16 olguda toraks YRBT ile inceleme tapıldı. İnaktif akciğer tüberkülozu tanısı aşağıdaki kriterlere göre yapıldı.
1. Akciğer grafisinde rezidüel fibrotik değişiklikler,
2. Altı ay önceki veya takiplerde çekilen düz akciğer
grafilerde radyolojik progresyonun olmaması
3. Balgam veya bronşiyal yıkama suyunda ARB direkt bakı ve kültürünün negatif olması.
Görüntüleme: Klinik bulgular veya akciğer grafisinde aktif veya reaktivasyon şüphesi taşıyan olgular antitüberküloz tedaviye başlamadan önce BTT
veya toraks YRBT ile incelendi. BTT veya toraks
YRBT filmleri ile kliniğimize başvurup inaktif olduğuna karar verilen akciğer tüberkülozlu olgular
inaktif akciğer tüberkülozu grubunu oluşturdu.
BTT incelemeleri maksimum inspiriumda, 1 cm
aralık, 10 mm kesit kalınlığı ile apeksden, diafragmaya kadar yapıldı. YRBT incelemeleri ise kemik algoritminde 1-2 mm’lik kollimasyonlar ve 1-1.5 cm
aralıklar ile yapıldı. Tüm kesitler sırt üstü yatar pozisyonda alındı. Mediastinal ve parankimal pencerelerin ikisi de kullanıldı. Mediastinal lenf bezi büyümesini tanımlamak amacıyla kontrast madde
kullanıldı. Tüm BT filmleri 2 radyolog tarafından,
hastalığın aktivitesini bilmeksizin değerlendirildi.
Sonuç, fikir birliği ile oluşturuldu.
BTT ve YRBT bulgularının yorumlanmasında kullanılan terimler aşağıdaki şekilde tanımlandı:
1. Sentırlobüler nodül veya dallanan lineer yapılar:
1-4 mm kalınlığında, interlobüler septa veya plevral yüzeyden 2 mm veya daha fazla uzakta, iyi sınırlı lezyonlar (Resim 1) (a,b,c).
2. Tomurcuklanma (tree-in-bud görünümü): Bir
veya daha fazla, birbiriyle bitişik dallanma gösteren
lineer yapılar.
3. Makronodül: 5-8 mm çapında nodül.
4. Asiner nodül: Yaklaşık 5 mm çapında sınırları belirsiz nodül (Resim 1).
Bunlara ilave olarak, konsolidasyon (Resim 2), kavite (Resim 1), bronşiyal duvar kalınlaşması (BDK),
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Resim 1A. Yirmiüç yaşında daha önce tüberküloz tedavisi almamış aktif akciğer tüberkülozlu erkek bir
hastanın 1-2 mm’lik YRBT kesitleri.
A. Apikal bölgeden geçen kesitlerde kavite, sentırlobüler nodül izleniyor.

Resim 2. Kırkbir yaşındaki balgam ARB kültür pozitifliği ile aktif akciğer tüberkülozu tanısı alan bir olguda, karina seviyesinden geçen 2 mm’lik ince kesitte
tüm üst lob sahasını kaplayan, hava bronkogramı
içeren konsolidasyon görülüyor.

bronşektazi (Resim 1), interlobüler septal kalınlaşma (Resim 1), hiler/mediastinal lenfadenopati
(LAP), parankimal kalsifikasyon, plevral efüzyon,
buzlu cam manzarası araştırıldı. 1 cm’den büyük
lenf bezleri büyümüş olarak değerlendirildi.
Aktif ve inaktif akciğer tüberkülozlu olan olgularda
saptanan bulgular bilgisayar ortamında SPSS programı ile yapılan X2 analizi ile karşılaştırıldı. P< 0.05
olması anlamlı olarak kabul edildi.
Bu çalışma için hastanemiz etik kurulundan izin
alınmıştır.
SONUÇLAR
Resim 1B. Sağ üst lob posterior segmentte konsolidasyon ve bronşektazik sahalar interlobüler septal
kalınlaşma izleniyor.

YRBT ile incelenen aktif akciğer tüberkülozlu olgularda en sık rastlanan bulgular, sentırlobüler ve/veya dallanan lineer yapılar (%73.5), tomurcuklanma
(%49), kavite (%81.6), konsolidasyon (%75.5),
bronşial duvar kalınlaşması (%67.4), asiner nodül
(%59), bronşektazi (%67.3) idi. İnaktif akciğer tüberkülozlu olgularda ise en sık fibrotik değişiklikler
(%93.7), düzensiz çizgi ve bandlar (%87.5) saptandı (Tablo 1).
BT ile incelenen aktif akciğer tüberkülozlu olgularda en sık saptanan bulgular ise kavite (%74), asiner
nodül (%61.1) idi. İnaktif akciğer tüberkülozlu olgularda, bronkovasküler distorsiyon (%68.4), fibrotik değişiklikler (%79), bronşektazi (%57.9) sık
olarak saptandı (Tablo 2).

Resim 1C. Sağ alt lob ve orta lobdan geçen kesitlerde
yaygın bronkojen yayılım lehinde olan asiner
nodüller ve dallanan lineer yapılar görülüyor.
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TARTIŞMA
Postprimer tüberküloz, olguların %90’ında önceden varolan dormant primer infeksiyonun reakti-
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Tablo 1. Aktif ve inaktif akciğer tüberkülozunda toraks YRBT bulguları.
Bulgular
Sentırlobuler ve/veya dallanan lineer yapılar
Tomurcuklanma
Makronodül

Aktif TB no: 49 (%)

İnaktif TB no: 16 (%)

36 (73.5)

0*

24 (49)

0*

23 (51)

4 (25)

Kavite

40 (81.6)

3 (18.7)*

Konsolidasyon

37 (75.5)

3 (18.7)*

Bronşiyal duvar kalınlaşması

33 (67.4)

6 (37.5)*

Interlobüler septal kalınlaşma

24 (49)

5 (31.2)

Buzlu cam manzarası

6 (12.2)

1 (6.2)

Hava hapsi

11 (22.5)

5 (31.2)

Bronkovasküler distorsiyon

26 (53)

10 (62.5)

Fibrotik değişiklikler

27 (55)

15 (93.7)*

Parenkimal kalsifikasyon

20 (41)

7 (43.7)

Düzensiz çizgi ve bandlar

26 (53)

14 (87.5)*

Bronşektazi

33 (67.3)

4 (25)*

Parasikatrisyel amfizem

13 (26.5)

7 (43.7)

29 (59)

1 (6.2)*

Hiler/mediastinal LAP

13 (26.5)

3 (18.7)

Plevral kalınlaşma

15 (30.6)

5 (31.2)

Asiner nodül

*p< 0.05, LAP: Lenfadenopati

vasyonu, çok az bir kısmı ise primer hastalığın
progresyonu sonucu oluşur (5,6). Nadir de olsa,
inaktif veya aktif tüberküloz hastalığının ekzojen
süperinfeksiyonu (gerçek reinfeksiyon) sonucunda
da postprimer tüberküloz oluşabilir. Postprimer tüberküloz akciğerlerde en sık üst lob apikal ve posterior segment ile alt lobların superior segmentlerine yerleşir. Diabetik ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ise sıklıkla atipik görünüm ve dağılıma rastlanır (7). Bu hastalarda nonsegmental dağılım ve tüberküloz lezyonları içinde küçük kavitelerin görülme sıklığı altta yatan hastalığı olmayanlara göre daha sıktır (7).
Bronkojenik yayılım, postprimer veya reinfeksiyon
tipi tüberkülozun en anlamlı bulgularından biridir.
Kazeöz materyalin likefaksiyonu veya yumuşaması
ve bronş duvarının nekrozu, bronkojenik yayılımın
nedenidir. Bronkojenik yayılımın en erken BTT bulgusu sentırlobüler nodül veya 2-4 mm çapında
dallanma gösteren lineer yapılardır. Bu sentırlobüler lezyonlar, terminal veya solunumsal bronşiollerin çevresinde veya içinde bulunan solid kazeöz
materyaldir (8). Yaygın bronkojenik yayılım göste-
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ren olgularda sıklıkla tek bir saptan çıkan, aynı genişlikte olan çeşitli sayıda dallanmalar gösteren lineer yapılara (“Tree-in-bud” görünümü) rastlanır.
“Tree-in-bud” yapısının terminal kısmındaki tomurcuklar, bronşiol veya alveoler duktus içindeki
lezyonu gösterirken sap kısmı sekonder lobül içindeki bronşun son kısmını tutan lezyonu işaret eder
(8).
Tüberküloza ait inflamatuvar eksuda veya granülasyon dokusu ile tek bir asinusun konsolidasyonunu asiner nodül olarak tanımlanmıştır (8). Asiner
nodüller, tüberkülozun bronkojenik yayılımının klasik radyolojik görüntüsüdür. Ancak, bu tür yayılım,
akciğer grafisinde postprimer tüberkülozlu hastaların %20’sinde tanımlanmıştır (9,10). Itoh ve arkadaşları (11), küçük peribronşioler nodüllerin büyüdüğünü ve Khon deliklerinden inflamasyonun direkt olarak yayılmasıyla daha büyük nodüller oluşturduğunu gösterdiler.
Im ve arkadaşları (8), 41 aktif akciğer tüberkülozlu
olguda BTT bulgularını değerlendirdi ve aşağıdaki
bulguları saptadı. Sentırlobüler nodül veya dallanan lineer yapılar (%95), bronşial duvar kalınlaş57
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Tablo 2. Aktif ve inaktif akciğer tüberkülozunda BTT bulguları.
Bulgular
Makronodül
Kavite

Aktif TB no: 54 (%)

İnaktif TB no: 19 (%)

32 (59.2)

10 (52.6)

40 (74)

2 (10.5)*

Konsolidasyon

43 (79.6)

12 (63.2)

Bronşiyal duvar kalınlaşması

21 (38.8)

10 (52.6)

Interlobüler septal kalınlaşma

9 (16.6)

3 (15.8)

Buzlu cam manzarası

6 (11.1)

0

Hava hapsi

6 (11.1)

3 (15.8)

Bronkovasküler distorsiyon

22 (40.7)

13 (68.4)*

19 (35)

15 (79)*

Parenkimal kalsifikasyon

18 (33.3)

11 (57.9)

Düzensiz çizgi ve bandlar

21 (38.8)

12 (63.2)

Bronşektazi

11 (20.4)

11 (57.9)*

Parasikatrisyel amfizem

9 (16.6)

6 (31.6)

Asiner nodül

33 (61.1)

3 (15.8)*

Fibrotik değişiklikler

Hiler/Mediastinal LAP

19 (35)

4 (21)

Plevral kalınlaşma

8 (14.8)

9 (47.3)*

*p< 0.05, LAP: Lenfadenopati

ması (%73), nodül (%61), kavite (%58), bronşektazi (%51) ve lobüler konsolidasyon (%41). Hatipoğlu ve arkadaşları (4) ise 32 aktif akciğer tüberkülozlu olgunun toraks YRBT’sini değerlendirdiklerinde, sentırlobüler lezyonları olguların %91’inde,
tomurcuklanmayı %71’inde, 5-8 mm çapındaki
makronodülü %69 oranında gördüler. Aynı araştırmada 34 inaktif akciğer tüberkülozlu olguda, fibrotik lezyonlar %100, bronkovasküler yapıların distorsiyonu %94, amfizem %82 ve bronşektazi %71
oranında saptandı.
Lee ve arkadaşlarının çalışmasında (12) ise 89 aktif
akciğer tüberkülozlu olgu arasında, sentırlobüler
nodül veya dallanan lineer yapıları 82 (%92) olguda, bronşial dilatasyon 56 (%63), lobüler veya segmental konsolidasyon 55 (%62), asiner nodül 54
(%61), kavite 32 (%36), buzlu cam manzarası 31
(%35), bronkojenik yayılım bulgularını 30 (%34)
olguda saptadılar. Bu çalışmada, kalsifiye nodül veya konsolidasyon, düzensiz çizgiler ve bantlar ve
periskatrisyel amfizem, aktif hastalıkta saptanmayan sadece inaktif akciğer tüberkülozunda görülen
bulgulardı. Yine aynı çalışmada, sentırlobüler nodül ve dallanan lineer yapıların aktif hastalığa spesifik bir bulgu olmadığı belirtilmiştir. Aribandi ve ar58

kadaşları (13) da 25 aktif akciğer tüberkülozlu olguda toraks YRBT ile bronkojenik yayılım bulgularının sıklığını aşağıdaki gibi bildirdiler.
1. Sentırlobüler veya dallanan lineer yapılar %92,3,
2. Bronşial duvar kalınlaşması %61.5,
3. Sınırları belirgin olmayan nodül %61.5.
Hastanemizde yapılan bir çalışmada (14), 60 aktif
akciğer tüberkülozlu olgunun BTT’sinde en sık olarak asiner nodül (%68.3), konsolidasyon (%61.7),
ve kavite (%60) saptanmıştır. Otuzüç inaktif akciğer tüberkülozlu olguda ise en sık olarak parenkimal bantlar (%90.9), irregüler çizgiler (%48.5) ve
bronşektazi (%48.5) saptanmıştır. Bozkurt ve arkadaşları (15) ise 21 aktif akciğer tüberkülozlu olgunun tamamında nodüler lezyon, %85.7’sinde konsolidasyon, %52’sinde kavite saptamışlardır.
Bizim çalışmamızda, YRBT ile incelenen inaktif akciğer tüberkülozlu olgularda sentırlobüler nodül
ve/veya dallanan lineer yapılar ve tomurcuklanma
bulgusu hiç saptanmaz iken aktif akciğer tüberkülozunda bazıları daha fazla bronkojenik yayılımın
belirtisi olan tomurcuklanma bulgusuna da sahip
olmak üzere 36 (%73.5) olguda sentırlobüler no-
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dül ve/veya dallanan lineer yapılar saptandı. Bu nedenle, sentirlobüler nodül ve/veya dallanan lineer
yapılar aktif akciğer tüberkülozuna spesifiktir. Kavitasyon aktif akciğer tüberkülozlu olgularda daha
sık olarak saptandı. Ancak az sayıda inaktif akciğer
tüberkülozlu olguda kavite saptandı. Bu olgularda
kavite duvarı ince ve bronkojenik yayılımın bulgularını içermiyordu.
Konsolidasyon ve bronşial duvar kalınlaşması aktif
akciğer tüberkülozlu olguların YRBT tetkiklerinde
anlamlı olarak daha sık rastlandı. İnaktif akciğer tüberkülozlu olgularda da bu bulguların saptanmasının nedenini bu olguların başka bir alt solunum
yolları infeksiyonu nedeniyle hastanede yatan eski
akciğer tüberkülozlu olgulardan seçilmiş olması
oluşturabilir.
Çalışmamızda, bronşektazi ve asiner nodül, aktif
akciğer tüberkülozunda daha sık saptanan iki bulgudur. İnaktif akciğer tüberkülozunun bir bulgusu
olarak görülen bronşektazinin aktif akciğer tüberkülozunda yüksek saptanmasının nedeni bu olguların yarısına yakın bir kısmının daha önce tüberküloz tedavisi almış olması olabilir. Bu nedenle, Ulusal
Tüberküloz Kontrol Programının iyi uygulanmadığı, tüberküloz nüksünün yüksek olduğu bölgelerde
bronşektazi aktif akciğer tüberkülozlu olgularda
sıkça saptanabilir. Fibrotik değişiklikler, düzensiz
çizgiler ve bantlar inaktif akciğer tüberkülozlu olgularda sık saptanırken aktif olgularda da saptanması ve parenkimal kalsifikasyonun aktif ve inaktif
akciğer tüberkülozlu olgularda eşit oranda saptanması aynı nedenlerle açıklanabilir. Ancak, bronşektazilerin YRBT ile aktif olgularda daha fazla görülürken BTT ile inaktif olgularda daha fazla saptanmasının nedeni YRBT’nin hastalığın erken dönemindeki psödobronşektazi ve küçük bronşektazileri göstermedeki duyarlılığının daha yüksek olması veya
inaktif akciğer tüberkülozlu olgu sayısının azlığı
olabilir.
Akciğer tüberkülozlu olguların çoğunda, başlangıç
tanısı için BT’ye gerek yoktur. BT, hastalığın yaygınlığı hakkında daha iyi bilgi verse de tüberkülozun
başlangıç değerlendirmesinde bakteriyolojik tetkik
esasdır. Balgam örnekleri alınamayan veya bakteriyolojik tetkiklerde ARB gösterilemeyen, kültür neticelerinin sonuçlanması uzun zaman alacak aktif akciğer tüberkülozu şüphesi taşıyan olgularda toraks
YRBT ile sentırlobuler nodül ve/veya dallanan lineer yapılar ve tomurcuklanma bulgularının saptanması aktif hastalık bulgusu olarak kabul edilebilir.
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