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GİRİŞ VE AMAÇ 

Solunum sistemi hastalıklarının tanısında klasik tıbbi görüntüleme 

yöntemleri arasında kabul edilen konvansiyonel radyolojik incelemeler, uzun yıllar 

yararlanılan temel yöntemler olarak günümüze kadar süregelmişlerdir. Bir direkt 

akciğer röntgenogramı, klinik ve diğer laboratuvar bulgular ışığında incelendiğinde, 

pek çok hastalığın tanımlanmasında yeterli bilgileri ortaya koyabilmektedir.Bununla 

beraber konvansiyonel akciğer grafileri doğrudan doğruya doku yoğunluğuna bağlı 

olarak x- ışınının atenuasyonunun az veya çok olması sonucu elde edilen ve derinliği 

olmayan ayrıntısız bir görüntü ortaya koyarlar. Mediastinum gibi birbirinden farklı 

pek çok vaskü1er ve lenfatik yapıyı, kalp, timus, özefagus ve ana solunum yolları gibi 

çeşitli sistem organlarını içeren bir bölgeyi direkt akciğer grafileri sadece dış 

konturlarıyla görüntü1eyebilmektedir. Benzer güçlükler akciğer gibi büyük oranda 

hava içeren, ancak anatomik olarak çok çeşitli yapılardan oluşan bir organın 

patolojilerinde de sözkonusu olabilmektedir. 

1974 yılında klinik kullanıma giren Bilgisayarlı Tomografi (BT) tekniği, 

görüntüleme ve tanı alanında yeni bir dönemi başlatmıştır. BT çoğu kez 

konvansiyonel radyolojik yöntemlerle belirlenemeyen kesin yada tartışmalı bir 

patolojinin etyolojisini ortaya koymakta kullanılan bir yöntemdir. Mediasten ve göğüs 

duvarı tutulumu, akciğerin intertisyel lezyonlarının daha erken ve detaylı saptanmasını 

sağlar. Direkt röntgenogramlarda görülmesi zor olan subplevral, apikal, sinüse 

komşu ve mediasten arkasında kalan lezyonlar BT ile gösterilebilir. Akciğere sık 

metastaz yapan tümörlerde göğüs röntgenogramı normal olsa bile BT ile metastaz 

erken evrede saptanabilir. Bronkojenik Karsinomada, rezektabilite kriterlerini 

saptamada kullanılır. Tümör rekürrensleri çok daha erken ve daha iyi gösterilebilir. 

Parankimal ve plevral hastalıklar arasında ayının yapılabilir. 

Bugün BT toraks lezyonlarında, lezyona göre gerekliliği değişmekle 

birlikte genel morfolojik açıdan ayrıntılı inceleme olanağı ile tanı ve değerlendirmedeki 

yerini almıştır. 

BT, toraks duvarı, mediasten ve akciğerin kitle lezyonlarında yayın olarak 

kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızda tanıdaki üstünlğü ve duyarlılığı nedeni ile 

toraks patolojilerini, kolay uygulanan, gözardı edebilecek x- ışınına maruz kalma 

dışında riski olmayan BT ile inceledik. Bulgular PA göğüs röntgenogramı ve 

histolojik sonuçlar ile karşılaştırıldı. 

Amacımız; bu yöntemin toraks patolojilerindeki yüksek tanı değerini 

yeniden vurgulamak, patolojilerin tomografık görünümlerinin ayrıntılarına değinmek 

ve hastalıkların erken tanısında BT'nin önemini elde ettiğimiz sonuçlarla belirtmektir. 
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GENEL BİLGİLER 

Torakal patolojilerde anamnez alma tıbbın diğer dallarında olduğu gibi 

tanıda ilk adımı oluşturur. İleri laboratuvar metodlannın bollaştığı günümüzde 

anamnezin ve fizik muayenenin önemini kaybettiği zannedilmemelidir. Hastanın 

bilinçli ve ayrıntılı sorgulanması ve kesiksiz muayenesi tanıda yardımcı olabilecek 

çeşitli tetkikler arasında en uygun olanlarının seçimini sağlar. Bumin sonucu ise, 

tanıya erken gidilmesi, tedaviye daha erken ve doğru olarak başlanması, tedavi 

masraflarının azalması, tedavinin başarılı olması veya hastalık sonucu kalıcı 

lezyonların en aza indirilmesi gibi avantajlar sağlanır. 

Toraksın Radyolojik İnceleme Yöntemleri 

1- Skopi İle Gözlem : Skopi ile gözlem gerek hasta, gerekse hekimi 

radyasyondan korumak için genellikle kullanılmamakla beraber bazı durumlarda 

yinede geçerliliğini koruyan bir yöntemdir. Skopik gözlemle toraks içi yapılan, 

solunum hareketleri, mediasten, sinüsler, diafragmalar ile her iki akciğer alanı 

karşılaştırmalı olarak incelenir. Apikal bölgelerin daha iyi aerasyonunu sağlamak için 

hasta öksürtülür. Ayrıca kalp konturları ile büyük damarların pulsasyonlan gözlenir. 

Perikarditlerin ayırıcı tamsı yapılabilir. 

il- Toraks Radyografileri : Toraks lezyonlarında ençok kullanılan 

incelemelerdir. 

* PA Grafi : PA Grafi ayakta ve derin inspriumda alınır. PA Grafide, 

toraks yumuşak dokuları ve kemik yapılardan başlayarak mediasten yapılan, sinüsler, 

her iki hilus bölgesi ve karşılıklı olarak akciğer alanları değerlendirilir. 

* Lateral Grafi : Filme yakın bölüm esas alınarak sağ veya sol lateral 

şeklinde alınır. Böylece toraks içindeki lezyon ikinci bir boyutta incelenebilir. 

Lezyonun ön-arka-orta mediasten yerleşimi gözlenir. Ayrıca önde sternum, arkada 

vertebralarda incelenebilir. 

* Oblik Grafi : Bilateral grafilerde lateral grafi yerine oblik grafiler 

alınmalıdır. Özellikle hilusa yakın lezyonların vasküler yapılardan ayınını için 

kullanılır. 

* Dekübitus Grafiler : Hasta sağ veya sol yanı üzerine yatmakta, ışın 

yatay verilmekte böylece yattığı taraftaki plevra! boşluk sıvı ve hava birikimi halinde 

daha iyi incelenmekte, karşı akciğer ise vasküler stazı azaltılarak daha aere şekilde 

görülebilmektedir. 
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* Lordotik Grafi : Üst akciğer alanlarını üst kostaların 

süperpozisyonundan kurtararak apikal bölgeler ve orta lobların daha iyi incelenme 

olasılığını sağlar. 

* Kifotik Grafi : Lordotik grafınin tersine alt akciğer alanlarının posterior 

bölümlerinin daha iyi görülmesini sağlar. 

* Ekspriumda Grafi: Vasküler ve vasküler olmayan lezyonların ayırımı, 

solid ve kistik kitlelerin ayırımı, az miktardaki pnömotoraksın gösterilmesi, obstrüktif 

amfizem alanının belirlenmesi için uygulanır. 

* Yüksek Kilovolt İle Alınan Grafiler : Mediasten ve bazı akciğer 

kitle lezyonlarında, lezyonun konturunu daha iyi gösterebilir. 

* Stereoskopi : Hafif açı farkı ile bölgenin iki kez grafisinin alınmasıdır. 

Böylece kemik yapıların örttüğü bölge lezyonları süperpozisyondan kurtarılabilir. 

* Tomografi : Yatar durumda veya ayakta, AP, lateral ve oblik 

durumlarda toraksın uzunlamasına kesit grafileridir. Apikal ve dorsal akciğer 

segmentleri, arka mediasten, kosta arka bölümleri, hiler yapılar, orta mediasten ve 

perihiler akciğer alanlan daha net olarak görülebilir. Kesit grafiler mediastinal 

lezyonlarda ve akciğer lezyonlarında lezyonun iç yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgi 

olanağı sağlamaktadır. Yöntemin esası tüp ve kaset tutucu sisteminin zıt yönde bir 

pandül hareketi yaptırılarak, kesitsel bir bölgenin net, diğer alanların süper 

pozisyonları önleyecek şekilde flu grafılenmesi tekniğine dayanır. 

111- Kontrast Madde İle Yapılan Radyolojik İncelemeler 

* Baryumlu Özefagus Grafisi : Özelikle mediasten lezyonları açısından 

yapılır. Mediasten kitle lezyonlarında özefagus kaynaklı kitle veya kitlenin özefagusta 

oluşturduğu deplasman özefagus pasajı ile gösterilebilir. 

* Bronkografi : Trakea ile birlikte her iki ve tek taraflı olarak bronş ağacı 

kontrast madde ile doldurularak gösterilir. Genellikle bronkoskopi ile birlikte 

uygulanır. Bronşektazi olgularında cerrahi girişim öncesinde lobektomi endikasyonu 

açısından yapılmalıdır. Kontrast madde kullanımını engelleyen hallerde, ağır böbrek 

yetmezliği, karaciğer ve kalp yetmezliğinde ve akut akciğer enfeksiyonlarında 

bronkografi yapılmamalıdır. 
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* Arteriografi : Ana pulmoner arterden kateterizasyonla kontrast madde 

verilerek her iki akciğer arter sistemi gösterilebildiği gibi, tek taraflı selektif olarakta 

uygulanabilir. Arter sistemini tutan lezyonlarda, vasküler ınalformasyonlarda, trombo 

- embolik hadiselerde, anevrizma ve AV fıstülde uygulanır. 

* Venografi : Her iki brakial vene katater yerleştirilerek kontrast madde 

verilir. Aksiller, subklavian venler, V. kava superior kontrastla doldurulur. Başlıca 

endikasyonu V. kava superior sendromu gelişen olgulardır. V. kava superiorun kitle 

ile invazyonu, dıştan bası, primer veya tümöre sekonder embolilerin 

değerlendirilmesinde önemli tanı yöntemidir. 

* Negatif Kontrastlı Yöntemler : Kullanılan kontrast madde genellikle 

karbondioksittir. Hava veya oksijende kullanılabilir. Mediastinal lenf bezleri 

büyümelerini göstermek amacı ile yapılan mediastinal pnömografı, plevral lezyonların 

demostrasyonunda kullanılan diagnostik pnömotoraks ve lokalize diafragma 

eventrasyonlarının veya subpulmoner sıvı toplanmalarının ayırıcı tanısıda uygulanan 

diagnostik pnömoperitoneum uygulanan yöntemlerdir; 

iV- Ultrasonografi : Özellikle son yıllarda geliştirilen elektronik sektör 

transüderler sayesinde sonogram göğüs duvarı ve duvara yakın lokalizasyondaki 

lezyonlarda tanıya oldukça yararlıdır. Havalanmış akciğer segmentlerinden gelen 

kuvvetli bir eko dönüşü ve onunda arkasında distal bir akustik bölge yer aldığından 

parankim lezyonlarında tanıya yardımcı olmaz. Plevral effüzyonlar, anterior 

mediastinal kitleler ve yüzeye! akciğer kitleleri ultrasonografı ile iyi gözlenebilir. 

Kitlelerde solid kistik ayırımı yapılabilir. Aynca kitlelerin lokalizasyonu, 

cilde olan uzaklıkları ve boyutları değerlendirilebilir. Toraks duvarına komşuluk 

gösteren veya yakın kitle lezyonlarda ultrasonografı eşliğinde aspirasyon biopsisi 

veya kateterizasyon uygulanabilir. 

V- Bilgisayarlı Tomografi : Bilgisayarlı- Tomografi (BT), vücudun 

seçilen herhangi bir bölgesinden belli bir düzlemle x- ışınlarının bir demet şeklinde 

geçirilmesi sonucunda, bu ışınların farklı yoğunluktaki dokularda farklı oranlarda 

tutulmasına dayanarak görüntü oluşturan bir tetkik yöntemidir. BT'nin teorisi 

Amerika'lı Fizik Profesörü A.M. Cormak tarafından geliştirilmiştir. İngiliz Fizikçi Dr. 

G.N. Hounsfıeld tarafından 1972 yılında tanı alanına sokulmuştur. 
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Bir BT cihazının temel özelliği tarama tekni~ne bağlıdır. Birinci kuşak BT 

cihazlarım tarama tekniğinin te_melini "Translasyon-Rotasyon" sistemi 

oluşturmaktaydı. Bu cihazlarda x-ışını kayna~, do~s·aı bir ışın demeti üretmekteydi 

ve bu kaynağın karşısında sodyum-iyodür dedektöril bulunuyordu. X-ışını kaynağı 

ile dedektör birbiri ile aynı anda hareket etmekteydi. Önce lateral yönde kayma 

(translasyon) ile çok sayıda ölçümler alınıyor, daha sonrada bu düzenek belli bir 

açıda dönerek (rotasyon) aynı işlemler tekrarlanıyordu. Bu kaydırma-çevirme 

hareketleri birbirini izleyerek rotasyonlar toplamı 180 dereceyi bulunca bir kesit için 

tarama işlemi tamamlamış oluyordu. Birinci kuşak cihazlarda bir kesit elde etmek için 

süre 2.5-5 dakikayı bulmaktaydı. 

İkinci kuşak BT cihazlarında da tarama işleminde yine 

Translasyon-Rotasyon tekniği kullanılmış, ancak birinci kuşak cihazlardan farklı 

olarak x-ışını geniş bir demet şeklinde oluşturulan röntgen tüpleri ve 12-52 adet 

dedektör kullanılmıştır. Bu sayede daha kısa sürede daha çok sayıda ölçüm 

yapılabilmiş. Bir kesit almak için geçen sürede 5.3-33 saniyeye kadar indirilebilmiştir. 

Üçüncü kuşak cihazlarda translasyon hareketi terkedilmiş ve sadece 360 

derece rotasyon hareketi kullanılmıştır. Bu sistemlerde kaynak daha geniş bir x-ışını 

demeti oluşturmakta ve ölçüm yapan dedektörlerin sayısıda 256-1024 adete 

çıkmaktadır. 

Böylece bir kesit elde etmek süresi 1.2 saniyeye indirilebilmiştir. Böylece 

özellikle toraks incelemeleri için optimum tanısal kriterler içeren kesitler elde edilmeye 

başlanmıştır. Günümüzde dördüncü kuşak olarak tanımlanan BT cihazlarının 

üretimine geçilmiştir. Bunlarda dedektör sayısı 600-1200 adet ve gantry içine serbest 

olarak yerleştirilmiştir. Bu cihazlarda sadece x-ışını kaynağı 360 derecelik rotasyon 

hareketi yapmaktadır ve kesit alma süresi 1 saniyeye kadar indirilmiş bulunmaktadır. 

Bilgisayarlı Tomografi'de Görüntü Elde Edilmesi 

Tetkik edilen bölgeden kesitsel bir düzlemde geçirilerek dokuda tutulamayan 

x-ışmları dedektörlere ulaşnğında burada elektriksel uyarıların oluşmasına neden olur 

ve bu sinyaller sayısal değerler haline dönüştürülerek bilgisayar tarafından kaydedilir. 

Bu ölçümlerde tek bir kesitte yüzbinlerce şeridin x-ışınlarını tutma oranlan 

ölçülmektedir. Örneğin üçüncü kuşak BT cihazlarında tek bir kesit için dedektörlerden 

bilgisayara aktarılan ölçüm 2.35xlü5 dir. Gantry'den geçirilen x-ışını demeti kalınlı~ 

kullanıcı tarafından seçilmekte ve bu değer o kesitin kalınl~ğını (Slice Thickness) 

oluşturmaktaır. BT görüntüsü piksel adını verdiğimiz resim elementlerinin bir 

matriksinden ibarettir. Her piksel, organizmadaki karşılığı olan bölgenin x-ışını 



6 

atenüasyon değerini gösterir. BT görünümlerinin matriksi genellikle 256x256, 

320x320 veya 512x512' dir. Bu sayıların çarpımı görüntünün piksel yapısını verir. 

Her piksel, seçilen kesit kalınlığına göre bir hacime sahiptir. Birçok BT aygıtında 

kesit kalınlığı 1.0-12 mm arasında değişir. Seçilecek bu kesit kalınlığının piksel 

yüzeyi ile çarpımı sonucu ortaya çıkacak sonuca voksel denir. Tetkik bölgesinde 

değerlendirilen kesitte yer alan volüm elemanlarının sayısı o kesitte yer alan dokuların 

x-ışınını tutma miktarını gösterir. Bu sayısal değerler x-ışınının geçtiği düzlemde yer 

alan voksellerin sayısal toplamını ifade etmektedir. Sayısal değerler bir bilgisayar 

aracılığı ile karşılık geldiği gri tonunda bir renk ile ifade edilerek televizyon monitörü 

üzerinde bir nokta olarak gösterilir. Gri tonlama genellikle beyazdan siyaha doğru 

uzayan 256 gri tonu içermektedir. Bu noktaların birleşmesi ile bir BT görüntüsü bir 

digital resim olarak ortaya çıkmaktadır. Bir BT resmini oluşturan gri tonları bilgisayar 

hafızasındaki sayısal değerlerin karşılığında oluşturduğundan, kullanıcı tarafından 

tetkik edilmek istenen dokuların özelliğine göre seçilerek değiştirilmesi mümkündür. 

Renk tonlarının seçimi "pencere genişliği" (Window width) değerlerinin belirlenmesi 

ile yapılmaktadır. Pencere genişliğinin orta noktasını gösteren değere "pencere 

seviyesi" (Window Level) denir. 

BT görüntüsü tamamen bilgisayar ile oluşturulduğundan elde edilen görüntü 

üzerinde değişik ölçümler ve değerlendirilmeler yapılabilmektedir. Gerçek uzunluk 

ölçümleri, alan hesaplan, birim volümde tutulan x-ışıni miktarının ölçülmesi, bir 

düzlemde elde olunan görüntünün bilgilerinden yola çıkarak değişik düzlemlerde yeni 

görüntülerin oluşturulması (Multiplanar Reconstruction) ve doku kontrasttını artırmak 

amacı ile tatbik edilen kontrast maddelerin birim zamanda o doku tarafından ne kadar 

tutulduğunun ölçülmesi (Dinamik BT İncelemesi) gibi değerlendirmeler 

yapılabilmektedir. 

BT cihazlarında x-ışınının çok iyi kolime edilmesi BT de alınan dozu azaltır. 

Kolimasyon nedeni ile saçılmanın azaltılmasında alınan dozu azaltan önemli bir 

etkendir. Abdomen veya toraksın BT incelemesinde alınan doz, bir kolon tetkikinde 

veya IV Ürografide alınan miktardan fazla değildir. Anjiokardiografide ise alınan doz 

miktarı BT'den çok daha fazladır. Bundan dolayı uygun aralıklarla yapılacak BT 

incelemelerinin aktarılan x-ışını bakımından hastaya herhangi bir risk yüklemediği 

bilinmektedir (16, 19, 26). 

VI- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) : MRG'de görüntü, 

dokuların yapısal içeriklerindeki kimyasal karakteristiklerinden elde olunan bilgilerden 

oluşturulduğundan, çeşitli fizyo-patolojik gelişimlerin aydınlatılmasında çok değerli 
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bilgi ve bulgular ortaya koyabilmektedir. 

Toraks bölgesi, solunumun yanısıra, kalp ve ana damar hareketleri nedeni 

ile oldukça hareketli bir vücut bölgesidir. MRG tetkik yöntemi ise hareket olgusuna 

karşı oldukça hassastır. Bu durumun kompansasyonu için çeşitli teknik özellikler 

geliştirilmiştir. Akciğer parankiminin değerlendirilmesinde BT sisteminin spesifitesi 

MRG'ye göre daha yüksektir. Oysa hilus patolojilerinin değerlendirilmesinde, 

mediastinal yer kaplayan lezyonların tanı ve lokalizasyonunun yapılmasında, kardiak 

ve özellikle vasküler patolojilerin değerlendirilmesinde MRG, BT'ye karşı tartışılmaz 

üstünlükler taşımaktadır. Özellikle hilus ve mediasten patolojisi yönünden BT 

incelemesi sonucunda hala kuşkunun devam ettiği hastalarda MRG patolojik yapının 

yanında normal anatomik oluşumları_ da iyi bir şekilde görüntüleyebilmektedir. Yine 

cerrahi tedavi planlanan mediastinal kitle lezyonlu olgularda operasyon öncesi üç 

düzlemde elde olunacak MRG kesitleri lokalizasyon, lezyon sınırlan ve boyutları, 

komşu yapılarla ilişkileri, varsa invazyon bulgularının incelenmesi, operasyonun 

planlanması bakımından katkılar sağlayan bir tetkik yöntemi olarak _değer 

taşımaktadır. Vasküler patolojilerin ayırd edilmesinde, tanı ve ayırıcı tanı bulgularını 

ortaya koymada MRG değerli bir tetkik yöntemi olarak gittikçe önem kazanmaktadır. 

Özellikle büyük damar patolojilerinde (Anevrizma, Disseksiyon) anjiografı gibi 

invaziv bir inceleme tekniğine başvurulmadan tanısal bulgular ortaya konabilmektedir. 

MRG incelemelerinde herhangibir kontrast madde kul~anılmaksızın vasküler yapılar 

net olarak görüntülenebilmektedir. Ayrıca bilgisayar yazılım programlan yardımı ile 

bu görüntüler 3 boyutlu olarak rekonstrükte edilebilmektedir. MRG- Anjiografi 

tekniği adı ile anılan bu yöntem pek çok vasküler patolojinin non-invaziv bir tetkikle 

aydınlatılmasını sağlamaktadır. Organizma üzerinde bilinen ya da kanıtlanmış 

istenmeyen etkilerinin bulunmaması MRG'nin sınırsız bir uygulama avantajını 

• beraberinde getirmektedir. MRG oldukça yüksek sabit bir manyetik alan ile işlevsel 

olduğundan, vücudunda kalıcı ferromagnetik maddeler, kalp pili ve metalik klips 

taşıyan hastalar bu tetkik yönteminden kontrendike olması nedeniyle 

yararlanamamaktadır ( 16, 28). 

Toraks Patolojileinin Radyolojik Değerlendirilmesi 

1- Ekstraplevral Bölge Lezyonları : Her iki akciğer visseral ve 

parietal plevra yaprakları ile çevrelenmiş olarak toraks kafesi içinde yer almaktadır. 

Akciğer dokusu ve plevra dışındaki yapılar ekstraplevral bölümü oluşturmaktadır. 
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Ekstraplevral kitle lezyonlarında kitleyi daha ayrıntılı inceleme açısından 

genellikle BT gerekli olmaktadır. Aksiyel kesitler, bazen direk grafilerde 

görülemeyen özellikleri daha belirgin hale getirir. Toraks duvarı yumuşak doku 

lezyonları, direkt grafılerde akciğer parankirnine süperpoze kondensasyon alanı olarak 

görülürler. BT ile kitlenin toraks duvarı yapılan ile ilişkisi daha ayrıntılı gösterilebilir. 

Bazen direk grafilerde gösterilemeyen kemik değişimleri saptanabilir. Kitleyi 

oluşturan solid kistik yapılar, nekroz, kalsifıkasyon, yağlı doku komponentleri ayırt 

edilebilir (1, 16, 21, 28). 

il- Mediasten Lezyonları : Rutin, PA göğüs grafilerinde normal 

mediastene ait bulgu mevcut değildir. Mediastende bir patoloji geliştiği zaman 

mediasten gölgesinin genişlediği, akciğer sahalarına taşan gölgelenmeler yaptığı 

izlenir. 

BT ile tüm mediastinal kompartmanlar izlenebilir. BT aksiyel düzlemde, 

dansite ölçümleri, IV konstrastla vasküler yapılarla kitle ilişkisinin kesin olarak 

gösterilmesi, kitlenin kontrast tutma özelliği ile ayrıntılı incelenmesine olanak sağlar. 

BT assenden aort anevrizmasını diğer kitle lezyonlardan ayırt etmek ve dissekan tipi 

saptamak açısından yararlıdır. 

Tiroid kitleleri PA grafide lobüle, düzenli konturlu, homojen bazen 

kalsifikasyon içeren kitle kondensasyon:şeklindedir. Ayırıcı tanı açısından BT ile üst 

mediasten kitlesinin hiperdens özelliği ile tiroide ait olduğu saptanır, sintigrafi tanıda 

önemlidir. 

Timoma, ön-üst mediastende tek taraflı, oval veya nodüler. lobüle konturlu 

kitle şeklindedir. Aort krosu önünde retrostemal uzanım gösterir. Kalsifikasyon 

içerebilir. BT ile timomanın iç yapısı, çevre dokulara invazyon özellikleri belirlenir. 

Dermoid kist ve teratom, ön mediastende bir tarafa doğru uzanan, vasküler pediküle 

yakın, düzenli konturlu oval kitle şeklindedir. Dermoid kistte kontur kalsifikasyonu 

görülebilir. Teratomda BT'de kitle içinde yağlı doku ve diş dokusu ayırtedilebilir. 

Solid ve kistik alanlar içerir. 

Lipom ön mediastende sıktır. Direkt grafilerde ışın geçirgen alan olarak 

izlenebilir. BT'de tipik yağ dansitesi verir. Lenfomada orta ve üst mediastende 

nodüler konturlu genişleme gösterir. Sağda daha büyük olmak üzere bilateral ters üç 

şeklinde nodüler biçimde olabilir. Lenfosarkom ve retikülüm hücreli sarkomda 

genellikle kitle tek taraflıdır. Dev hücreli foliküler lenfomada iki taraflı 

bronkopulmoner lenf nodülleri zincirleme olarak bilyilr. Lösemidede lenf nodları 

tutulabilir (8, 15). Lenf nodüllerini büyüten ikinci önemli neden metastazlardır. 
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Akciğer, meme, üst gastrointestinal sistem tümörlerinde görülebilir. Lenf nodüllerinin 

kitle lezyonlarında gerek tanı, gerekse evrelendirme açısından BT tetkiki gereklidir. 

Nörojenik tümörler arka mediastende gelişir. Arka mediastende 

paravertebral, yuvarlak veya oval, düzenli konturlu kitle kondensasyonu şeklindedir. 

BT, lezyonun kanal içi ve arka mediastinal komponentini en iyi biçimde 

göstermektedir (1, 11, 13, 18). 

111- Özefagus Lezyonları 

Özefagusun primer inceleme yöntemi, özefagusun baryum verilerek alınan 

grafılerdir. 

Özefagus üst bölümünde arka mediastende disfajiye neden olabilen vasküler 

basılar IV kontrastlı BT incelemelerinde kolayca saptanabilir. Akalazya sağ mediasten 

konturunu aşan hava imajları içeren kitle şeklinde görülür. Özefagial hiatal hemi sağ 

alt mediastende parakardial kalp arkasında hava içeren kitle şeklindedir. Divertiküller 

üst uçta Zenker, alt uçta epifrenik divertikül, hava düzeyi içeren yuvarlak kitle 

şeklindedir. özefagus tümörleri yeterince büyük ise aort penceresinin kapatan veya 

paraözefagial çizgiyi taşan kitle şeklindedir. Özefagusun malign tümörlerinde BT 

tümörün evrelendirilmesinde uygulanabilir. Özellikle komşu yapıların invazyonu, 

cerrahi girişimden önce saptanabilir. 

BT özellikle kitle lezyonlarda tümörün lokalizasyonu, yaygınlığını, hacmini 

ve tedaviden sonra rekürrens olup olmadığını saptamak amacı ile mutlaka yapılmalıdır 

(1, 16, 17, 30). 

iV- Plevral Patolojilerin Değerlendirilmesi 

Plevral lezyonlar radyolojik olarak pnömotoraks dışında gerek sıvı gerekse 

doku kalınlaşması ile kondensasyon şeklinde görülür. Pnömotoraks ışın geçirgen alan 

olarak görülür. Akciğer dokusu kollabe olarak orta hatta doğru deplase homojen 

kondensasyon alanı şeklindedir. 

Pnömotoraks; sıVl', kanama ile birlikte ise hava-sıvı düzeyi saptanır. 

Pnömotoraksta BT, nedene yönelik olarak, direkt grafide görülemeyen bül ve blepleri 

saptamak amacı ile yapılır. Plevra! effüzyonda BT; plevral effüzyonun kodensasyonu 

ile örtülen akciğer alanında başka bir lezyonun var olup· olmadığını anlamak veya· 

habis lezyonlara eşlik eden effüzyonlarda yapılabilir. Aynca dansite ölçümleri ile 

effüzyonun dansitesi belirlenebilir. Ankapsüle effüzyon akciğer alanlarında süperpoze 

üçgen, oval veya yuvarlak kitle lezyona benzer. Radyolojik olarak ayırıcı tanıda 

atelektazi ile kitle lezyon söz konusu olabilir. Ayırıcı tanıda BT tanıya yardımcıdır. 
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BT plevral kalınlaşmalarda özellikle mezotelyoma olasılığını belirlemek 

açısından önemli bir inceleme yöntemidir. Özellikle effüzyon ile örtülen lezyonlarda 

tanı değeri vardır. BT'de özellikle parankime infiltrasyon gösteren nodüler 

opasitelerin görülmesi mezotelyoma tanısı koydurur. Ancak nodülarite görülememesi, 

bant şeklinde plevral kalınlaşmalar olduğu durumlarda BT'de tanıya yardımcı 

olamamaktadır (1, 10, 20). 

V- Pulmoner Parankim Patolojileri 

1- Pulmoner İnfiltrasyonun Değerlendirilmesi : Konvansiyonel 

akciğer grafileri pulmoner infiltrasyonu göstermek bakımından yeterli bilgileri 

verebilmektedir. Ancak, tedaviye dirençli infiltrasyonlarda kavitasyon gelişimi ya da 

abse formasyonuna dönüşümün erken değerlendirilmesinde BT tetkiki oldukça 

duyarlıdır. Pnömoni nedeni olan santral tümör obstrüksiyonları demostre edilebilir. 

Kist hidatikde direkt grafiler genellikle tanıda yeterlidir. Ancak kitle lezyonu 

olarak bazen, özellikle aspirasyon biopsisinden kaçınmak için BT endikasyonu 

taşımaktadır. İç yapısının homojen kistik dansiteler vermesi veya bronşa açıldığında 

hava düzeyi ile solid kitlelerden ayrılır. Ancak enfeksiyonun eklenmesi halinde, bazı 

olgularda lezyon çevresindeki pnömonik infiltrasyonun konturda oluşturduğu 

düzensizlik enfeksiyonun kistik yoğunluklarını yükseltmek solid doku değerlerinin 

alınması, soliter kitle lezyonu olarak ayırıcı tanıda BT'de sorun yaratmaktadır. Öte 

yandan tümü ile nekrotik olması nedeni ile sıvı dansiteleri veren tümör kitleleri düzenli 

konturlu olduklarında kist hidatik olarak yorumlanabilmektedir (1, 8). 

2. Hava Yolu Hastalıklarının Değerlendirilmesi Akciğerde 

parankimin havalanmasını sağlayan hava yolu hastalıkları, radyolojik olarak yaygın 

veya yerel ışın geçirgenlik değişimi şeklinde yansımaktadır. Direkt grafilerde 

atelektazi genellikle üçgen şeklinde homojen kondensasyon alanı şeklinde görülür. 

Atelektazinin tipinin ve nedeninin direkt grafilerde tam aydınlatılamadığı durumlarda 

BT ile inceleme yapılmalıdır. Direkt grafilerde tam karar-verilemeyen, ancak kitle 

kuşkusu taşıyan olgularda, bronş tıkanması ve kitle belirgin olarak BT ile 

gösterilebilir. Direkt grafide kitle lezyonuna benzer görünüm veren, parankima! 

inflamatuar kollopslarda BT ile kondensasyon alanı içindeki hava bronkogramı ve 

bronşektazi alanlan ve konturdaki lineer değişimler, fibrozis ve diğer bulgular kitle 

lezyonun dışlanmasına olanak sağlar. Plevra! effüzyonun eşlik ettiği durumlarda, 

direkt grafilerde effüzyona ait kondensasyon alanı altındaki akci~er dokusuna ait 
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atelektazi, kitle lezyonların değerlendirilememesine neden olur. BT ile aksiye! 

kesitlerde bu olgular daha kolay değerlendirilir. 

Bronşektazi direkt grafilerde, 5-8 mm genişlikte ışın geçirgen alanlar 

şeklinde görülür. Bronşektazinin bulunduğu lobda akciğer parankiminde balpeteği 

görünümünü oluşturan fibrozis tipiktir. BT ile direkt grafide ayırt edilemeyen boyutta 

küçük bronşektaziler gösterilerek bronşektazinin yaygınlığı daha belirgin saptanabilir. 

Özellikle yüksek kontraslı BT incelemelerinde ince kesitler kullanılarak bronşektazi 

tanısı oldukça kolay olarak konulabilmektedir .. Bronşektazinin kesin tanısı, lober 

dağılımı ve biçimi açısından özellikle cerrahi girişim planlanan olgularda bronkografi 

yapılmalıdır. Ancak yüksek kontrast BT tetkiki ile bu invaziv yöntemin gerekliliği 

azaltılmıştır (1, 8, 10). 

3- Plevral-Parankimal Lezyon Ayırıcı Tanısının Yapılması : 

Plevral lezyonlar çoğu kez parankim patolojisi ile karışabilmektedir. Plevral bir plak 

lezyonunun parankima! tümörden, parankima! bir pnömatoselin amfizemden ayırıcı 

tanısının yapılmasında kesin tanısal bulgular ortaya koyabilmektedir. BT mediastinal 

yapıların sakladığı parankimal patolojileri göstermek açısından da oldukça yararlı 

olmaktadır. Bu sayede mediastinal bir patolojinin parankime yayılımı ya da 

parankimal bir patolojinin mediastinal yayılımı izlenebilmektedir (1, 20). 

4- Akciğer Tümörleri 

a) Soliter Pulmoner Nodül : Genelde asemptomatik hastalarda rutin 

göğüs radyografileri çekildiğinde tespit edilir. Nodüllerin çoğu granülom gibi benign 

pr<Xresleri yansıtırken, önemli bir bölümüde malign karakter taşır. 

Nodül tespit edildiğinde, radyolog lezyonun gerçekten parankima! olup 

olmadığını tespit etmelidir. Direkt grafilerde nodül olarak düşünülen gizli lezyonların 

% 15-20'si gerçek nodül değildir (5). 

Pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde BT, konvansiyonel tomografiye 

göre iyi kontrast ve uzaysal rezolüsyonu nedeni ile daha üstündür. Pulmoner 

lezyonları, plevra! ve göğüs duvarı lezyonlarından ayırmada daha duyarlıdır. 

Bir nodülün natürünün belirlenmesinde en değerli belirleyici lezyonun 

büyüme özelliğidir. 2 yıl süresince büyüme tespit edilememesi nodülün benignitesi 

için en iyi non-invaziv yöntemdir. 

Lezyonun boyutunun küçük olması malignensi karşısında destekleyici bir 

faktör değildir. Oysa büyük boyut malig1:1ensi için iyi bir tanısal bulgudur. Bir 
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çalışmada 177 malign nodülün % 42'sinde nodülün çapı 2 cm'den küçük 

bulunmuştur. Aynı çalışmada 3 cm'den büyük çaplı 36 lezyonun 35'i malign olarak 

tespit edilmiştir (5). 

Nodülde kalsifikasyon olması benignite için önemli bir kriterdir. Benign 

patemler laminalı, mısır patla~ı (pop corn) ve diffilz kalsifikasyonlardır. Eksantrik 

veya ince noktalı kalsifikasyon benignite belirleyicisi değildir. Kontrast rezolüsyonun 

çok daha üstün olması nedeni ile BT ile az miktardaki kalsifıkasyonlann tespiti, 

konvansiyonel radyografi ve konvansiyonel tomografilere göre daha objektif ve 

yorumcudan bağımsız olarak bilgi sağlar. BT ile tipik benign kalsifikasyon tespit 

edilince hasta 2 yıl süre ile direkt grafilerle izlenmelidir. 

Kalsifikason varlığı yanında, nodülün içinde yağ dokusunun bulunmasıda 

hamartom ve lipoid pnömoni gibi benign durumlarda değerli bir diagnostik bulgudur. 

Bu yağ ve kalsiyum depositleri ince kesitli BT'lerde görülebilir. Metastaz ve hiçbir 

malign olguda BT'nin etkinliğine rağmen bu bulgular izlenmemiştir. Ancak histolojik 

olarak malign lezyonlarda da bu tür değişikliklerin varlığı tespit edilebilir (5). 

Bronkoskopi endobronşial olarak görüntülenebilen, santralize olarak 

lokalize lezyonlarda daha etkilidir. Bu nedenle santral yerleşimli, şüpheli bir lezyonda 

mutlaka bronkoskopi yapılmalıdır. Ancak BT, pulmoner nodüllerin rutin 

değerlendirmesinde öncelikle uygulanmalıdır. 

b) Primer Akciğer Tümörleri 
\ 

1. İyi Huylu Akciğer Tümörleri 

Bronş Adenomu : Bronş mukozasından kaynaklanan, düşük gradeli, 

malign potansiyel taşıyan tümörlerdir, karsinoid tipi daha sık görülmektedir. Büyük 

veya segmenter bronşlar içinde veya periferde yerleşebilir. Bu tümörler hormona! 

fonksiyonel özellikleri ile Karsinoid Sendrom ve Cushing Sendromu oluşturabilirler. 

Periferde yerleşenler soliter pulmoner nodül şeklinde kitle lezyon oluşturur. Bronşlar 

içinde yerleşen adenomlar, bronş lümeni içinde nodüler opasite şeklinde görülür. 

Hava yolunun obliterasyonu ile periferde atelektazi veya obstrüktif pnömonik 

kondensasyon şeklinde saptanabilir. Bu olgularda, özellikle pnömonide ayırıcı tanı 

açısından BT yapılmalıdır. Radyolojik olarak bronş adenomunun malignitesini 

saptamak güçtür. BT ile incelemede nodülün bronş duvarı dışına doğru 

uzanımı-invazyonu ve mediastinal lenf adenopati kötü huyluluğu düşündüren 

verilerdir. 
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Hamartom : Embriyolojik kalıntılardan oluşan bir tümördür. Tipik soliter 

pulmoner nodüldür. Akciğer parakiminden oldukça kesin konturla ayrılan kitle 

kondensasyonu oluşturur. İçinde patlamış mısır şeklinde kalkifıkasyon görülmesi, 

radyolojik açıdan tanısal özelliğidir. BT'de daha belirgin olmak üzere yağ dokusuna 

ait ışın geçirgen alanlarda izlenebilir. 

Papillom : Radyolojik olarak genellikle tümörün kendisi görülememekte, 

buna karşılık hava yolunu tıkayarak, oluşturduğu atelektazi, obstrüktif pnömoni, 

bronşektazi gibi değişikler saptanabilir. 

Diğer Benign Tümörler : Leomiyom, fibrom, lipom, nörojenik 

tümörler, komedektoma, hemanjioendotelyoma gibi iyi huylu tümörler soliter 

pulmoner nodül şeklinde izlenir. 

2) Kötü Huylu Akciğer Tümörleri 

Squamoz Hücreli Karsinom : Squamoz hücreli karsinom vakaların % 

65'inde santral bronştan kaynaklanır (2, 15, 25). Başlangıçta tümör bronş duvarında 

olup, radyolojik ve klinik olarak gizli olabilir. Bu aşamada balgam örnekleri + 
olabilir. Squamoz hücreli karsinom santralde yerleştiğinde hava yollarını tıkayarak 

obstrüksiyona ait sekonder bulguların oluşmasına'- neden olur. Obstrüksiyon 

bulgularından en sık rastlanılanı atelektazidir. Bu fenomen squamoz hücreli karsinom 

vakalarının % 17'sinde görülür (13). Bronşun parsiyel veya komplet obstrüksiyonuna 

bağlı olarak enfeksiyon gelişebilir. Distal pnömonitiste hava bronkogramı genellikle 

mevcut değildir. Squamoz hücreli karsinom santral kitle olarak büyüdüğünde bronş 

duvarını, etraf akciğer dokusunu ve komşu lenf nodlarını invaze eder. Bu aşamada 

göğüs grafilerinde görünür hale gelir. Kontralateral hilus genelde normaldir. Santral 

kitle mediastenede uzanabilir. Mediastene uzanım non-rezektabilite kriteridir. 

Mediasten tutulumu, direkt grafilerde, lobule genişlemiş mediasten olarak izlenir. 

Direkt grafilerde mediasten normal görünse bile, mediasten tutulmuş olabilir. BT 

görüntülemenin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Genişlemiş lenf nodları BT ile 

kolayca tespit edilebilir. 

Squamoz hücreli karsinomların yaklaşık % 35'i periferik yerleşimlidir. 

Periferik lezyonlar genelde kavitasyon gösterir. kavitasyon iskemi sonucu oluşan 

nekroz nedeni ile oluşur (25). Üst loblardaki lezyonlar genellikle kavitasyon gösterir. 

Kaviteler tipik olarak kalın duvarlı ve iç yüzeyi irregülerdir. Squamoz hücreli 

karsinom, Pancoast tümörü ve Superior Sulkus tümörlerinde en sık rastlanan hücre 

tipidir. 
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Squamoz hücreli karsinomda uzak metastaz pek sık değildir. V akaların % 

25'inde karaciğer, adrenal glanlar, böbrek ve kemiklerde metastaz izlenir (25). 

Adenokarsinom : Akciğer kanserlerinin % 25-30'unu oluşturur. 

Adenokarsinum vakalann % 60-70'inde periferik kitle olarak karşımıza çıkar (2, 15, 

25). 

Adenokarsinomun periferik nodülleri, genelde oval veya yuvarlakur. Çaplan 

genelde 4 cm'nin üzerindedir. Periferik adenokarsinomun sekonder invazyon ve 

kompresyon dışında bronş ile ilişkisi yoktur. Bu nedenle periferik tümörlerin büyük 

çoğunluğu bronşial yıkama ile veya bronkoskopi ile tespit edilemez. 

Adenokarsinomlann yaklaşık % 30'u santral tümör olarak belirir. 

Adenokarsinomdaki periferik nodül hiler veya mediastinal kitle olarak ortaya 

çıkabilir. Nodül genellikle küçüktür. Semptomlar ortaya çıkmadan önce erkenden 

lenfatik ve plevral invazyon oluşabilir. Mediastinal veya ekstratorasik metastaz 

varlığında vaka non-rezektabldır. Mediasten ve hiler lenf bezleri, adrenal gland, beyin 

ve kemik en sık metaztaz alanlarıdır. 

Göğüs grafileri mediastinal tutulmanın olmasına rağmen.normal görülebilir. 

Bir çalışmada, göğüs grafısinde periferik nodül dışında normal bulgular gösteren 

vakalarda, BT % 35 vakada medikal tedaviyi değiştiren önemli bulgular göstermiştir 

(25). 

Büyük Hücreli Karsinom : Bütün akciğer Ca'lannın % 15'ini oluşturur 

(25). Radyografık görüntüsü adenokarsinoma benzer. Sıklıkla karşımıza hızla 

büyüyen periferik tümör olarak çıkar. % 70 vakada periferde bulunur (25). kitle 

genelde 4 cm'den fazla olan çapı ile adenokarsinomdan büyüktür. Kavitasyon sık 

değildir. Metastazlar geç ortaya çıkar. Beyin, kemik, adrenal gland ve karaciğer sık 

metastaz yaptığı organlardır. GIS'de büyük hücreli karsinomun sık metastaz yaptığı 

organdır. 

Küçük Hücreli Karsinom : Bütün akciğer tümörlerinin % 20-30'unu 

oluşturur (2, 15, 25). Akciğer tümörleri içinde en kötü prognoza sahiptir. Gelişimi 

sırasında erkenden metastaz yapar. Lenf nodlan ve damarlara erken evrede invazyon 

gösterir. Küçük hücreli tümör% 75 vakada endokrinopati olarak karşımıza çıkar. En 

sık olarak ACTH'ın uygunsuz salınımı sonucu Cushing Sendromu görülür. 

Proksimal kaslarda güçsüzlük olarak tanımlanan Eaton-Lambert Sendromu da tespit 

edilir. Bu vakalarda genellikle karaciğer metastazı vardır. 

Küçük hücreli karsinomun primer lezyonu genelde küçüktür ve radyografik 

olarak tespiti güçtür. Segmental bronş içinde endobronşial gelişir. 
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Radyolojik olarak ilk bulgu ipsilateral hiler veya mediastinal lenf nodu 

metastazı gösteren santral kitle olarak tespit edilir. Tespit edildiğinde vakaların % 

80'ninde radyografıde, % lOO'ünde otopside hiler ve mediastinal lenf nodu tutulumu 

vardır (25). 

% 40 vakada plevral effüzyon mevcuttur. Küçük hücreli karsinom nadiren 

periferik kitle olarak izlenebilir. Bronokojenik karsinom hücre tipleri arasında en nadir 

periferik nodül nedenidir. Tespit edildiğinde vakaların % 10-15'inde beyin metaztazı 

mevcuttur. % 50 kadarında hastalığın süresince beyin tutulumu görülür. Kontrlateral 

pulmoner nodül, adrenal gland ve karaciğer diğer sık görülen metastaz bölgeleridir'. 

Bronko-Alveoler Karsinom : Düşük grade'li bir şekilde alveol 

duvarından kaynaklanır. Bütün pulmoner neoplazmaların % 1.5-6.S'unu oluşturur. 

Sklerodermalı hastalarda görülme insidansı yüksektir (2, 15, 25). 

Radyolojik olarak bronko-alveoler karsinom pnömonik infiltrasyon alanında 

soliter bir kitle olarak veya oldukça diffüz ve multıble infiltratlar şeklinde ortaya çıkar. 

En sık görülen şekli lokalize nodüldür. Nodülün en önemli özelliği internal hava 

brokogramlarının görülmesidir. 

Plevral effüzyon vakaların % 8-lO'nunda görülür (25). Mediastinal lenf 

notlu tutulumu diğer akciğer tümörlerine. göre daha nadirdir. Karaciğer ve adrenal 

gland diğer metastaz yaptığı bögelerdir. 

c) Metastatik Akciğer Tümörleri : Akciğer metastazı genel olarak 

tümör olgularının % 30'unda görülür (1, 16, 21). Akciğer dışında primer tümör 

saptanan olguların tümünde tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında belirli 

aralıklarla akciğer incelenmelidir. Direkt grafiler yanında, subplevral konumları ve 

bazen direkt grafılerde görülmeyi engelleyecek boyut ve dansitede olmaları halinde, ek 

olarak BT yapılmalıdır. 

Metastaz akciğer parakimi ve plevraya hematojen, lenfojen veya· direkt 

yayılım şeklinde olmaktadır. 

Direkt yayılım toraks duvarından, mediastenden, subdiafragmatik olup, 

gerçek anlamda metastaz değildir. 

Hematojen ve lenfojen metastazların % 80'i, meme, kemik, over, tiroid, 

testis, böbrek, mesane tümörü kaynaklıdır (1). 

Hematojen metastaz multiple nodüler opasiteler ve soliter pulmoner nodül, 

lenfojen metastaz LAP ve lenfajitis karsinomatoza şeklinde olmaktadır. 

Rektosignomoid karsinom, kemik sarkomları, böbrek, testis tümörleri 

meme tümörleri ve malign melanomda metastaz soliter pulmoner nodül şeklindedir. 
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Genellikle coin lezyon özellikleri taşırlar. 3-6 cm çapında, tenis topu şeklinde 

tanımlanan nodüller en sık rastlanan metastaz görünümüdür. Testis tümörleri bu tip 

metastaz yapar. 1-5 mm çapında miliyer dağılım gösteren mikronodüler imajl,ar, 

vasküler yapıdan zengin tümörlerde görülmektedir. Bu görünüm trofoblastik 

tümörler, tiroid ve böbrek tümörlerinde izlenir. 5-6 cm çapında asiner lezyonlar ile 

rozet şeklinde kondensasyon alanları daha erider görülen metastaz şekilleridir. 

Pankreas, larenks ve liposarkom metastazları bu şekildedir. 

Lenfojen yolla metastaz yapan başlıca tümörler, meme, mide, pankreas, 

larenks ve akciğer tümörü kaynaklıdır. Biler veya mediastinal LAP vardır. 

VI- İnterstisyel Lezyonlar 

İnterstisyel hastalıklarda başlıca 4 radyolojik değişim gözlenir. 

* Akciğer grafisi tümü ile normal izlenir. 

* Alveolar-asiner kondensasyon alanları ve mikronodüler şekilde nodüler 

opasiteler izlenebilir. Mikronodüller 2 mm'den küçük, asiner kondensasyonlar 2 mm' 

den büyüktür. 

* Retiküler görünüm, interstisyel hastalıkların tipik radyolojik bulgusudur. 

İnterstisyel dokuda oluşan, vasküler olmayan çizgisel opasiteler parankimde retiküler 

şeklinde görünüm oluşturur. Retiküler yapının mikronodüllerle görülmesi, 

retikülo-nodüler görünümü oluşturmaktadır. 

* İnterstisyel hastalıkların bazılarında ve hastalığın son evresinde görülür. 

İnterstisyumda, bağ dokusunda inflamasyon v'e giderek artan fibrotik kalınlaşma ile 

aradaki alveollerin destrüksiyonu ile oluşan kistik hava boşluklarının oluşturduğu bir 

yapıdır. Kistik havalı alanlar subplevral konumdadır. Balpeteği akciğer olarak anılan 

bu antitede, kistik alanların plevraya açılması ile spontan pnömotoraks gelişebilir (1, 

8, 16, 21). 

Transtorakal İğne Aspirason Biopsisi (TİAB) 

Diğer laboratuvar yöntemleri ile kesin tanısı konulamamış şüpheli akciğer 

patolojilerinde ve özellikle de soliter pulmoner nodüllerin tanısında transtorakal iğne 

aspirasyon biopsisi uzun yıllardan beri girişimsel radyolojinin bir uygulama şekli 

olarak tatbik edilmektedir. Konvansiyonel radyoloji cihazlarında uygulamaları yapılan 

bu teknik torakotominin endikasyon alanlarını oldukça sınırlarken, hastalarda erken 

doku tanısı elde edilmesinde ve tümör tipinin belirlenmeside etkili bir yöntem 

olmuştur. 
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Yüksek rezolüsyonlu BT cihazlarının rutin klinik uygulamaya girmesini 

takiben, TİAB için yol göstericilik BT cihazları ile yapılmaya başlanmıştır. BT kesitsel 

görüntü ortaya koyduğundan lezyon lokalizasyonu, doku yapı _özelliği gibi 

değerlendirmeler daha kolay yapılmaktadır. Ayrıca iğnenin selektif olarak lezyona 

ulaştığı BT kontrol kesitlerinde net olarak görülebilmekte ve kısa sürede doğru doku 

örnekleri alınabilmektedir. BT yol gösteriliciliği TİAB uygulamalarında görülebilecek 

komplikasyonları da en az düzeye indirmiştir. Daha az travmatize olan ince iğnelerin 

uygulamada kullanılmasından sonra komplitasyon oranlan önemli ölçüde azaltılmıştır 

(24). 

TİAB kooperasyon kurulabiler, ciddi kronik akciğer parankim hastalığı 

bulunmayan ve klinik tablosuna bağlı sınırlayıcı nedenleri (kanama diaztezi, sepsis, 

şok vb.) olmayan tüm hastalarda kolaylıkla uygulanabilmektedir (12, 32). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Aralık 1990- Aralık 1992 tarihleri arasında yapıldı. Çeşitli klinik 

ve polikliniklerce BT ile Toraks incelemesi için gönderilen hastaların önce direkt 

toraks grafileri incelendi. Hastalar, daha sonra BT ile tetkik edildi. 

İncelenen 254 olgunun, 174'ü (% 68.50) erkek, 80'i (% 31.50) kadın idi. 

Ortalama yaş 4 7. 73 olarak bulundu. Olguların en genç olanı 3, en yaşlısı 7 6 

yaşındadır. Gerek görülen ve uygulama için uygun olan 98 hastaya TİAB uygulandı. 

BT incelemeleri Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Aabilim 

Dalında bulunan Toshiba TCT - 600 X T Bilgisayarlı Tomografi cihazı ila yapıldı. 

Hastalar incelemeye 8 saat aç kaldıktan sonra alındılar. İnceleme I.V. 60 cc. bolus 

kontrast madde kullanıldıktan sonra ve infuzyon şeklinde 60 cc % 5 dekstroz 

solusyonunda 60 cc kontrast madde verilirken yapıldı. Taramalarda 1.2 veya 2 sn. 

rutin tarama süresi ve 1 O mm kesit kalınlığı kullanıldı. Gerektiğinde kesit kalınlıkları 5 

mm'ye indirildi. Kontrast tutma özelliği araştırılacak lezyonlarda önceden kontrastsız 

tarama yapıldı. 

Elde edilen görünümler direkt radyografiler, TİAB sitopatolojik sonuçları, 

klinik gözlem ve postoperatif verilerle karşılaştırıldı. TİAB 'nin tanıya katkısı 

değerlendirildi. 
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SONUÇLAR VE OLGU ÖRNEKLERİ 
Direkt toraks grafilerinin incelenmesi sonucu, patolojik düşünülen 254 olgu, 

BT ile incelenmiştir. Olgulann 17 4'ü (% 68.50) erkek, 80'i (% 31.50) kadın idi. 

Tablo 1. Hastaların Kadın Erkek ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Yaş grubu 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

Erkek 9 11 11 13 23 37 62 8 

% 5.17 6.32 6.32 7.47 13.22 21.26 35.63 4.59 

Kadın 6 4 3 7 18 22 20 

% 7.5 5.00 3.75 8.75 22.5 27.5 25.00 

Genel 15 15 14 20 41 59 82 8 

% 5.91 5.91 5.51 7.87 16.14 23.23 32.28 3.15 

Toraks patolojileri en sık 40-69 yaş gruplan arasında görülmektedir (182 

vaka). 

Tablo II. İİAB uygulanan 98 olgunun patolojilere göre sınıflandınlması 

1. Küçük Hücreli Ca 
2. Adeno Ca 
3. Yassı Hücreli Ca 
4. Displazı 
5. Homertom 
6. Pulmoner Blastom 
7. Hodgkin Lenfoma 
8. Plazmositom 
9. Lenfoid Hipeplazi 
1 O. Tümör (-) olgu 

: 6 
: 16 
: 23 

5 
1 
1 
1 
1 

: 1 
: 43 

Tablo III. 82 Enfeksiyoz Olguların Sınıflandınlması 

I. Nen-spesifik Enfeksiyon 
II. Spesifik Enfeksiyon 
III. Abse Formasyonu 
IV. Kistik Enfeksiyonlar 

26 
36 
7 

13 

% 6.12 
% 16.33 
% 23.47 
% 5.10 
% 1.02 
% 1.02 
% 1.02 
% 1.02 
% 1.02 
% 43.88 

% 31.70 
% 43.90 
% 8.54 
% 15.85 
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Tablo IV. Kistil<: 8 Olgunun Sınıflandırılması 

I. Bleb 
II. Hava Kisti 
III. Bronş Kisti 

3 
4 
1 

% 37.50 
% 50.00 
.% 12.50 

Tablo V. 23 Mediastinal Patolojilerin Lokalizasyon Dağılımı 

-I. Ust- On Mediasten· 
II. Orta Mediasten 

17 
6 

% 73.91 
% 26.09 

Tablo VI. Bilinen Özefagus Tümörü Olan 30 Olgunun Değerlendirilmesi 

I. Ozefagus 1/3 Orta Kısım : 9 
II. Özefagus 1/3 Alt Kısım : 21 

% 30.00 
% 70.00 

Tablo VII. Periferik Kitle Lezyonu Bulunan 47 Olgunun Değerlendirilmesi 

I. Benign Periferik Nodüller 
II. Malign Periferik Tümörler 
III. Pancoast Tümörü 
IV. Bilinen malign hastaliğı olanlar 

19 
18 
3 
7 

% 40.43 
% 38.30 
% 6.39 
% 14.88 

VIII. 67 Olgunun Primer Akciğer Tümörlerinin Değerlendirilmesi 

I. Santral Tümörler 46 % 68.66 
a- Küçük Hücreli 6 % 13 
b-Adeno Ca 11 % 23.91 
c- Yassı Hücreli 17 % 36.96 
d- Displazi 3 % 6.5 
e- Sınıflandırılamayan 9 % 19.57 

il. Periferik Tümörler 21 % 31.34 
a-AdenoCa 5 % 23.81 
b- Yassı Hücreli 6 % 28.57 
c- Pancoast 3 14.29 
d- Displazi 2 % 9.52 
e- Plazmositom 1 % 4.76 
f- Sınıflandırılamayan 4 % 19.05 
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Tablo IX. Akciğer Tümörleride 67 Olgunun Çevre Dokulara İnvazyonunun 
Değerlendirilmesi 

Plevral Mediastinal Akciğere Kemik 
Mayi Tutulumu Met Tutulumu 

Santra(46) 17 8 6 

% 36.96 17.39 13.04 

Periferik (21) 4 2 

% 19.05 9.52 

Toplam 21 8 6 2 

% 31.34 11.94 8.96 2.99 

Tablo X. Plevral Mayi Bulunan 70 Olgunun Değerlendirilmesi 

I. Spesifik Enfeksiyon 
II. Non-Spesifik Engeksiyon 
III. Abse Formasyonu 
IV. Malign Lezyonlara Eşlik 
V. Kalp Yetmezliği 
VI. Sınıflandırılamayan 

36 
5 
2 
21 
1 
5 

Tablo XI. Metastatik Akciğer Tümörlerinin Değerlendirilmesi 

Primer Tümör Santral Periferik 

özefagus Ca 1 4 

Osteojenik Sarkom 1 1 

Pankreas Başı Ca 1 

Hipemefroma 1 

Lenfoma 1 

Ana bronş obs. 
Total Kısmi 

3 

6.52 

% 51.43 
% 7.14 
% 2.86 
% 30.00 
% 1.43 
% 7.14 

9 

19.56 
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1 419 SE 60 E 

2 723 AG 58 E 

3 752 HT 37 E 

4 753 AD 65 K 

5 795 NA 50 K 

6 865 NM 63 E 

7 911 KT 8 E 

8 934 ZB 60 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol orta zonda 2 cm çapında düzenli Solda orta zonda subplevral yerleşimli, 

kenarlı periferik nodül. kalsifiye periferik nodül. 

Mediastende diffüz, lobüle genişleme Üst - ön mediastinal LAP 

Normal Karinal düzeyde LAP 

Sağ biler kitle, periferik nodüller, Sağ biler kitle lezyon kısmi santral 

bilateral plevral mai. bronş obtrüksiyonu, multible periferik 
, 

· nodüller. Üst mediastinal LAP, 

bilateral plevral mai 

.. 

Mediastinal genişleme Üst Mediastinal LAP 

Sağda atelektazi Sağ biler bölgede, plevra ile ilişkili 

kitle. Santral branşta obstrüksiyon. 

Solda plevral mai Solda plevral mai, plevral kalınlaşma 

Mediastinal genişleme, sol üst zonda Sol paratrakeal LAP, Sol apikal 

fibrotik çekintiler. bölgede parankima! infiltratif alan, TB 

llAB 

-

-

-

Küçük 

Hücreli 

Ca 

-

-

-

-

SONUÇ 

Benign Periferik 

Nodül 

Larinks Ca Met. 

Mediastinal LAP 

Santral Tümör 

Küçük Hücreli Ca 
Periferik Met .. 

Mediastinal Tutulum 

Mediastinal LAP 

Santral Tın. 

Atelektazi 

TB Plörezi 

TB Lenfadenit 

1\) 
1\) 
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9 1292 AS 57 E 

10 1325 YT 40 E 

11 1352 VE 67 K 

12 1358 FÖ 30 E 

13 1368 FT 50 K 

14 1396 MY 49 K 

15 1484 AY 50 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ parakardiak alanda hava-sıvı Sağ santral kitle lezyon, kitle lokalizasyo-

seviyesi gösteren homojen konsolide alan 
nunda hava-sıvı düzeyi gösteren abse 
formasyonu 

Sol parakardiak alanda hava-sıvı düzeyi Sol orta zonda hava-sıvı düzeyi gösteren 

gösteren konsolide alan, sol plevra! solid lezyon. Solda daha fazla olmak 

mayi. üzere, bilateral plevra! mayi. 

Sol hiler kitle lezyon Sol hiler bölgede solid kitle lezyon. 

Sağ kosto-frenik sinüs kapalı olarak Sağ plevral mayi 
izlenmektedir. 

Sağ paratrakeal homojen konsolide alan Sağ üst zonda kisiik dansite veren, 
düzgün kenarlı lezyon, kist hidatik. 

Sağ apikal bölgede infiltratif alan. Sağ apikal bölgede, plevra ile iştiraklı 
3 cm çapında kitle lezyon. 

Pancoast Tm. 

Sağ alt zonda periferik konsolide alan, Ösefagus l/3 alt kısımda duvar kalın-

sol plevra! mayi. 
!aşması, lümen daralması, Sağ alt zonda 

periferik düzensiz kitle lezyon, sol 

plevral mayi. Ösefagus Ca Met. 

İİAB 

-

-

-

-

-

-

-

SONUÇ 

Postop, abse 

Postop, abse 

Santral Tümör 

TBPlörezi 

Postop, kist hidatik 

Pancoast Tın. 

Ösefagus Ca. Met. 

1\) 
w 
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16 1530 Mü 36 E Sağ plevral mayi Sağ plevral mayi, ampiyem, TB - TB Plörezi 

17 1735 MK 10 E 
Solda homojen konsolide alan. Kalp Solda total kollaps, hiler LAP, TB TB -
sola devie. 

18 1753 HB 65 E Sağ hiler konsolide alan. Sağ hiler bölgede düzensiz kenarlı, - Santral Tümör 

kitle lezyon. Santral Ca. 

19 1835 CD 65 E Sağ hiler konsolide alan. Sağ orta zanda subplevral bleb. - Bleb 

20 1836 DS 64 E Sağ biler seviyede homojen konsolide Sağ hiler seviyede yer yer hava içeren Pnömoni -
alan. parankim~ infiltratif alan. Sağda 

plevral mayi. 

21 1841 AG 60 K Sağ orta zanda, perif erik düzesiz kenarlı. Sağ orta zanda, plevral yüzeye yakın, Perif erik Tümör 
-

kitle lezyon. düzensiz kenarlı 3 cm çapında kitle 

lezyon. 
:) 

22 1917 NT 7 K Sol akciğer orta ve üst zonda infiltratif Sol akciğer hiler sevide branşta kısmi Adeno Santral Tümör 

alan obstrüksiyon, orta üst zanda hava Ca. AdenoCa. 

içeren infıltratif alan 
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23 1936 AÖ 59 E 

24 1937 1P 42 E 

25 1988 HG 66 E 

26 1990 ME 26 K 

27 1996 NA 40 K 

28 2040 SA 15 E 

29 2070 KT 34 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ akciğer orta zonda düzensiz kenarlı ôsefagus 1/3 alt kısmında duvar kalınlaş-

periferik konsolide alan 
ması. Akciğer sağ orta zonda düzensiz 
solid kitle lezyon. 

Sağda plevral kalınlaşma. Sağ plevral mayi 

Sağda homojen konsolide alan. Sağ biler bölgede ana bronşla 

obstrüksiyona neden olan kitle lezyon. 

. Sağda total kollaps. 

Sol biler bölgede konsolide alan. Sol biler bölgede parabronşial lokali-
zasyonda perif ere doğru yerleşim 
gösteren kitle lezyon. 

Sağ üst zonda ışın geçirgen alan. Sağ üst zonda multible hava kistleri. 

Normal Sol biler seviyede subplevral 

bipodens alan. 

Sağ üst zonda bilus ile ilişkili fibrotik Sağ apikal posteriorda infiltratif alan 

çekintiler, sağ apikal bölgede kaviter ve etrafında minimal infiltrasyon bulunan 

imaj. kavem. 

llAB 

-

-

-

-

-

-

-

SONUÇ 

Ösefagus Ca. 

Tüberküloz plörezi. 

Santral Tümör 

Osteojenik Sarkom Met 

Hiler Tutulum. 

Hava kistleri 
. 

Bleb 

Tüberküloz 

1\.) 

uı 
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30 2084 MA 20 E 

31 2103 MK 43 K 

32 2127 NS 44 K 

33 2140 OT 50 E 

34 2161 AS 67 E 

35 2186 KA 56 E 

36 2190 CE 65 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ hiler bölgede konsolide alan, yaygın Sağ biler bölgede parankimal infıltrasyon 
fibroprodüktif alanlar. özellikle apikal bölgelerde ve orta wnlar-

da yaygın asiner imajlar. 

Sağ üst zonda, periferik, 2 cm çapında Sağ üst wnda 2 cm çapında düzenli 

düzenli nodül. kenarlı, kalsifiye nodül. 

Sağda pnömotoraks. Sağ biler bölgede nonhomojen 

infiltratif alan. Sağda pnömotoraks 

Sağ biler LAP, sağ plevral mayi. Ösefagus 1/3 alt uçta duvar kalınlaş-

ması, lümen daralması. Sağ hiler bölge 
de kitle lezyon, sağ plevral mayi. 

Sağ biler kitle, mediastende genişleme Sağ biler bölgede düzensiz kitle 

lezyon, Sağ paratrakeal LAP. 

Sağ apik:al bölgede, hilus ile iştirakli Sağ apikal posterior kesimde parankimal 

fıbrotik çekintiler. infiltratif alan. 

Sol üst zonda plevral yüzeye yakın, 2 cm Sol üst zonda plevral yüzeye yakın, 

çaplı, kalsifıye nodül. Sağda plevral mayi 2 cm çaplı, kalsifiye nodül. Sağda 

plevra! mayi 

llAB 

-

-

-

-

-

-

-

SONUÇ 

YaygınTB 

Periferik Benign Nodül 

TB, Spontan 

pnömotoraks 

Ösefagus Ca Met. 

Hiler Tutulum. 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

Mediastinal Tutulum. 

TB 

Periferik Benign 

Nodül 

1\) 
C) 
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37 2213 HB 50 K 

38 2214 ÖA 67 E 

39 2244 ME 50 K 

40 2270 AU 64 E 

41 2271 GA 64 E 

42 2296 YK 30 E 

43 2355 SN 27 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol hiler kitle, LAP. Sol hiler bölgede düzensiz kenarlı kitle 

lezyon. 

Sağ total konsolide alan, kalp sola devie Sağ anabronş lokalizasyonunda 

obstrüksiyon yapan kitle lezyon. Kollaps 

Plevra! mayi. 

Sağ hiler bölgede kitle lezyon Sağ anabronş lokalizasyonunda düzensiz 

kenarlı kitle lezyon. 

Sağ orta zonda konsolide alan. Sağ orta zanda havabronkogramı 
-

_içeren, plevraya kadar uzanan konsolide 

alan 

Sağ orta zanda hava-sıvı düzeyi gösteren Sağ orta zan plevraya yakın lokalizas-

homojen konsolide alan. yanda hava sıvı düzeyi gösteren solid 

lezyon. 

Mediastende genişleme Sağ paratrakeal LAP. 

Sağ apikal bögede fibrotik alanlar. Sağ apikal bölgede, infiltratif alan, 

sağda minimal plevra! mayi. 

llAB 

-

-

Yassı 

Hücreli Ca 

-

Tm(-) 

Abse 

Materyali 

-

-

SONUÇ 

Santral Tümör. 

Santral Tümör 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca 

Pnömoni 

Postop Abse 

TB Lenfadenopati. 

TB, TB Plörezi 

1\) 
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44 2376 AH 55 E 

45 2407 1B 76 E 

46 2461 MA 40 E 

47 2517 HU 67 E 

48 2533 1E 61 E 

49 2565 şç 65 K 

50 2603 HA 70 E 

51 2646 HK 45 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol plevral kalınlaşma. Solda plevral mayi. 

Sağda 3 cm çapında, kalsifıkasyon Sağ, pleral yüzeye yalan, içinde yoğun 

içeren perif erik nodül. kalsifıkasyon içeren perif erik nodül. 

Sol hiler bölgede infıltratif alan. Sol hiler bölgede plevra ile ilişkili 

infıltrasyon 

Bilateral apikal alanlarda eksüdatif Bilateral apikal posterior kesimlerde 
görünüm. infıltratif alanlar. 

Sağ hiler kitle lezyon, perif ere radier Sağ hiler bölgede düzensiz kenarlı 

uzantılar. kitle lezyon. Sağda plevral mayi 

Mediastende genişleme Üst mediastende LAP 

Sol apikal bölgede düzenli kenarlı Sol apikal bölgede solid, 1 cm çapında 

nodüler görünüm. düzenli kenarlı, kalsifıye nodül. 

Normal 
Ösefagus 1/3 orta kesimde duvar kalın-

laşması, lümen daralması. Akciğer alan-

larında patoloji yok. 

ltAB 

Tın(-) 

Hamartom 

Tın(-) 

-

Adeno 

Karsinom 

-

-

-

SONUÇ 

TB, plörezi 

Hamartom. 

TB 

TB 

Santral Tümör 

Adeno Karsinom 

Mediastinal LAP. 

Benign Perif erik Nodül 

Ösefagus Ca. 

j\) 
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52 2648 ND 68 K 

53 2663 BT 62 E 

54 2675 MK 55 E 

55 2705 HŞ 58 E 

56 2835 GB 70 E 

57 2847 PO 58 K 

58 2850 MB 60 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Kronik fibrotik değişiklikler 
Ösefagus l/3 orta kesimde duvar 

kalınlaşması, lümen daralması. Akciğer 

alanların normal 

Sağ hiler bölgede homojen konsolide Sağ hiler bölgede plevra ile iştirali 

alan. infiltratif alan. 

Kronik fibrotik değişiklikler 
Ösefagus 1/3 alt kısımda duvar kalınlaş-

ması, lümende daralma. Akciğer alanları 

normal 

Sol hiler kitle. · Sol biler bölgede, ana bronş lokalizas-

yonunda, düzensiz kenarlı solid kitle. 

Sol alt zonda bal peteği görünümü ve bu Sol alt zon posterior kesimde 

bölgede infiltratif alan bronşektazik alanlar ve non-spesifık 

infiltratif alan. 

Kronik fıbrotik değişiklikler. Ösefagus 1/3 orta kesimde duvar kalın-
laşması, lümen daralması. Akciğer 
alanları normal 

Sağ akciğer alanında yer yer havalanma Sağ akciğer alanında Mullible hava 

fazlalığı kistleri. 

llAB 

-

Tm(-) 

-

Displazi 

-

-

-

SONUÇ 

Ösefagus Ca. 

TB 

Ösefagus Ca. 

Santral Tümör 

Displazi 

Bronşektazi 

Non-spesifık 

Enfeksiyon 

Ösefagus Ca. 

Hava Kistleri 

f\) 
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59 2857 MK 60 E 

60 2860 AA 64 K 

61 1911 NC 53 E 

62 2954 sc 40 E 

63 2960 EC 50 K 

64 3017 HS 66 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ apikal bölgede infiltratif alan. Sağ apikal posterior kesimde parankimal 

infiltratif alan. 

Sağ perihiler bölgede non-homojen Sağ akciğer hiler seviyede, yer yer 

infıltratif alan. hava içeren hiperdens infiltratif alan 

Sağ hiler kitle, akciğer alanlarında Sağ ana bronş lokalizasyonunda, 

yaygın nodüler alanlar 
bronşta kısmi obstrüksiyon. Sağ 

akciğer alanında yaygın nodüler 

tutulum. Sağda plevral mayi. 

Sağ üst zonda infıltratif alan. Sağ üst zonda yer yer hava içeren 

konsolide alan. 

Plevral kalınlaşma, sağ kosta-frenik Sağda plevral mayi. 

sinüs kapalı. 

Sağ hiler kitle, perifere radier uzantılar Sağ ana bronş lokalizasyonunda ana 

bronşta kısmi obstrüksiyon yapan, 

solid kitle lezyon. 

İİAB 

-

Tın(-) 

-

Tın(-) 

Kronik 

plörit 

-

SONUÇ 

TB 

Pnömoni 

Santral Tümör 

Bronş Ca. 

Lenfangitis 

karsinomatoza 

Pnömoni 

Kronik Plörit 

Santral Tümör 

Adeno Ca. 

(.ı) 
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65 3040 BA 21 K 

66 3058 MY 70 E 

67 3061 FM 58 E 

68 3101 NT 50 K 

69 3102 SK 65 K 

70 3244 MY 40 K 

71 3266 ND 56 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ parakardiak alanda homojen düzgün Sağ parakardiak alanda, düzgün kenarlı 

kenarlı konsolide alan. kistik dansite veren lezyon. 

Sağ plevra! kalınlaşma Plevra! Sağda plevra! kalınlaşma, plevra! 

kalsifikasyon kalsifıkasyonlar. 

Sağ orta zanda hava-sıvı seviyesi Sağ orta zanda hava-sıvı seviyesi 
gösteren homojen konsolide alan gösteren solid lezyon. 

Normal Sağda orta zanda ankapsüle plevra! mai 

Kronik fibrotik değişiklikler Ösefagus 1/3 alt kısımda duvar 

kalınlaşması, lümen daralması, 

Akciğer alanları normal 

Sağ hiler kitle, perif ere radier uzan ular Sağ ana bronş Iokalizasyonunda, solid 

kitle lezyon. Üst mediastende LAP. 

Sağ üst zoda perif erik nodül. Sağ üst zanda plevra! yüzeye komşu 

1 cm çapında perif erik nodül. 

Minimal plevra! mayi. 

llAB 

-

-

Tın(-) 

Tın(-) 

-

Squamoz 

Ca. 

-

SONUÇ 

Postop 

Kist Hidatik 

TB Plörezi 

sekeli. 

Postop 

Abse 

TB Plörezi 

Ösefagus Ca. 
.. 

SquamozCa. 

Mediastinal invazyon. 

TB Plörezi 

w 
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72 3268 Mf 60 E 

73 3275 TG 75 E 

74 3299 BA 39 K 

75 3300 HK 72 E 

76 3301 AK 67 E 

77 3341 HÇ 45 K 

78 3358 MY 40 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol apikal bölgede infiltratif alan. Sol apikal posterior kesimde, yer yer 

kalsifıkason içeren, infiltratif alan. 

Sağ hiler bölgede homojen konsolidasyon Sağ hiler bölgede infiltrasyon, sağda 

sağ kosta-frenik sinüs künt. plevra! mayi. 

Sağ hiler bölgede nen-homojen Sağ hiler bölgede kalsifiye hiler LAP, 

konsolidasyon perihiler hava içeren infiltrasyon alan. 

Sol hiler kitle, perifere radier uzantılar Sol hiler bölgede solid kitle lezyon, 

üst mediastende LAP 

Sol hiler kitle. Sol ana bronş lokalizasyonunda, kısmi 

obstrüksiyon yapan solid kitle lezyon. 

Sağ orta zonda periferik nodül. Sağ orta zonda düzgün kenarlı, 2 cm 

çapında periferik nodül. 

Sol orta zonda radyolusen alan. Sol orta zonda subplevral hava içeren 

kistik yapı 

11AB 

-

-

Tın(-) 

Yassı 
Hücreli 
Ca. 

Yassı 
Hücreli 
Ca. 

-

-

SONUÇ 

TB 

Pnömoni, 

Plörezi 

TB 

.. 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

Mediastinal tutulum. 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

Periferik Benign Nodül 

Bleb. 

w 
(\) 
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79 3359 SK 22 K 

80 3371 ZK 50 K 

81 3384 Ol 50 E 

82 3439 AÇ 19 E 

83 3440 ŞT 55 E 

84 3450 1A 62 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol apikal ışın geçirgen alan Sol apikal alanda düzgün cidarlı hava 

içeren kistik lezyon 

Sağ hiler kitle, perifere radier uzantılar Sağ ana bronş lokalizasyonunda solid 

Sağda plevral mayi. Sol akciğer kitle lezyon. Ana bronşla kısmi 

alanında şüpheli nodül. obstrüksiyon, sağda plevral mayi. 

Sol akciğer orta zonda düzensiz 

kenarlı periferik kitle lezyon 

Sağ hiler kitle lezyon Perifere radier Sağ ana bronş lokalizasyonunda solid 

uzantılar. 
kitle lezyon. 

Sol orta zonda non-homojen konsolide Sol orta zonda iki adet etrafında minimal 

alan. infiltrasyon bulunan kavi ter lezyon. 

Çevre dokuda infiltratif alan 

Kronik fibrotik değişiklikler. 
Ösefagus l/3 orta kısımda duvar 

kalınlaşması. Lümen daralması. 

Akciğer alanları normal 

Kronik fibrotik değişiklikler. Ösefagus 1/3 alt kısımda duvar kalın-

!aşması, lümen daralması, Akciğer 

alanları normal 

11AB 

-

-

Yassı 
Hücreli 
Ca 

-

-

-

SONUÇ 

Hava Kisti 

Santral Ca. 

Kontrlateral 

Akciğere Met. 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

TB 

Ösefagus Ca. 

Ösefagus Ca. 

c.,..ı 

c.,..ı 
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85 3503 BÇ 36 K Sağ parakardiak alanda düzgün kenarlı Sağ paarkardiak alanda düzgün kenarlı - Postop 

homojen konsolide alan. kistik dansite veren kitle lezyon. Kist Hidatik 

86 3504 su 7 E Sağ orta zanda perif erik nodül Sağ orta zanda, subplevral, düzgün - Benign Periferik Nodül 
kenarlı kalsifıye 3 cm çapında periferik 

nodül. 

87 3536 AB 50 K Sol orta periferik nodül. Ösefagus 1/3 alt kesimde duvar kalın- Ösefagus Ca Met. 

laşması, lümen daralması, Sol akciğer -
orta zanda subplevral nispeten düzensiz 

kenarlı periferik nodül. 

88 3540 BŞ 30 K Normal Sol mediastinal plevrada ankapsüle Plörezi 

plevral mayi. -

89 3610 HT 65 E Sağ orta zanda perif erik yerleşimli Sağ orta zanda, subplevral yerleşimli, Yassı Periferik Tümör 

düzensiz kitle. düzensiz kenarlı kitle lezyon. 
Hücreli 

Yassı Hücreli Ca. Ca. 

90 3626 AZ 66 E Sol biler bölgede, apeks ile iştirakli Sağ biler ve apikal bölgede infıltratif - TB 

infiltratif alan. alanlar, apekste multiple kaviter 

lezyonlar. 

91 3650 Si 54 E Sol biler dolgunluk Sol biler kalsifıye LAP Sol peri biler Tın(-) TB 

alanda infıltratif alan. 
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92 3664 ŞA 56 K 

93 3667 GA 41 K 

94 3674 MA 42 E 

95 3705 SF · 26 E 

96 3722 YÖ 11 K 

97 3732 MÇ 58 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ hiler kitle, perifere radier uzanular Sağ hiler bölgede, ana bronş lokalizas-

Mediastinal genişleme yonunda, ana bronşta kısmi obstrüksiyon 

yapan solid kitle lezyon. Sağda plevra 

komşuğunda iki adet 2 cm çaplarında 

pcriferik nodül. Üst mediastende LAP. 

Normal Ösefagus 1/3 alt kısımda duvar 

kalınlaşması, lümen daralması, 

Akciğer alanları normal 

Normal Sol apikal bölgede, düzgün kenarlı, 

hava dansitesi veren kistik oluşum. 

Sol akciğer orta zonda, periferik nodül 
Sol akciğer orta zonda, plevra komşu-

luğunda, 1 cm çapında, kalsifıye 

perif erik nodül. 

Sol akciğer hiler seviyede, konsolide Sol hiler seviyede, hava kompenentleri 

alan, Solda plevra! mayi. içeren infıltratif alan. Solda ampiyem. 

Sağ akciğer hiler kitle, plevra! mai. Sağ ana bronş lokalizasyonunda solid 

kitle lezyon, sağda yaygın plevra! mayi 

11AB 

Küçük 

Hücreli 

Ca. 

-

-

-

-

SONUÇ 

Santral Tümör 

Küçük Hücreli Ca. 

Mediastinal 

Tutulum. 

Ösefagus Ca. 

Hava kisti 

Benign perif erik nodül 

Pnömoni, 

ampiyem 

Santral Ca. 

t,.) 
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98 3726 tç 13 E 

99 3758 TÇ 38 K 

100 3814 FA 4 E 

101 3906 EG 7 E 

102 3915 BT 65 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ akciğer orta zonda periferik nispeten Sağ orta zonda, düzensiz kenarlı 
düzensiz kitle lezyon. Plevra! mayi. periferik kitle lezyon, plevra! mayi. 
Uygulanmış göğüs tüpü. latrojenik latrojenik pnömotoraks. 
pnömotoraks. 

Sağ akciğer orta zonda nan-homojen Sağ akciğer orta zonda biler bölgeden, 

konsolide alan. 
perifere kadar uzanan parankima! 

infiltratif alan 

Sağ akciğer üst zanda hava-sıvı seviyesi Sağ üst zanda, hava-sıvı seviyesi 

gösteren homojen konsolide alan. gösteren, sernisolid kitle lezyon. 

Sağ parakardiak alanda, düzgün kenarlı Sağ parakardiak alanda yer yer 

homojen, yuvarlak konsolide alan. septalı, kistik dansite veren kitle 

lezyon 

Sağda daha fazla olmak üzere bilateral Sağda yer yer plevra! kalınlaşmalar. 

plevra! mayi. Sağda yer yer kalsifikasyon gösteren 

ileri derece plevra! mayi. Sağ orta 

zonda 2 cm çapında periferik nodül. 

Solda minimal plevra! mayi. 

11AB 

Pulmoner 

Blastom 

-

Tın(-) 
Abse 
Materyali 

-

-

SONUÇ 

Periferik Nodül 

Pulmoner Blastom 

Pnömoni 

Abse materyali 

Postop 

Kist Hidatik 

TB Plörezi. 

Benign periferik nodül 

w 
Ol 



o -z 
ı o ....... -z ~ o ~ 

~ SJ t:ı2 ...... 
;:/ g .!. 

~ .E o o.. ~ >ı o 

103 3824 FÖ 41 K 

104 3977 OB 62 E 

105 3978 Al 58 E 

106 4088 TD 48 E 

107 4102 TC 20 E 

108 4105 LA 30 K 

109 4137 BG 47 K 

110 4139 OM 45 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol orta zanda düzgün kenarlı, homojen Sol orta zonda düzgün kenarlı, kistik 

konsolide alan. dansite veren kitle lezyon. 

Sol orta zanda perif erik yerleşimli Sol orta zanda plevra komşuluğunda, 

düzensiz kenarlı konsolide alan. Sol düzensiz kenarlı, 5 cm çapında kitle 

plevra! mayi. lezyon. Solda plevra! mayi. 

Sol akciğer orta zanda düzensiz kenarlı Sol orta zanda plevra komşuluğunda, 

periferal ycleşimli konsolide alan düzensiz kenarlı 4 cm çapında solid 

kitle lezyon. 

Sol orta zanda periferik düzensiz Sol orta zan perif erik yerleşimli 

kenarlı konsolide alan. düzensiz kenarlı kitle lezyon. 

Sağ plevra! Mayi. Uygulanmış göğüs tübü Sağda ileri derecede plevra! mayi. 

Sağda plevral kalınlaşma Sağda ankapsüle plevra! mayi. 

Sağ orta zanda coin lezyon Sağ orta zan, plevraya yakın alanda, 

2 cm çapında perif erik, düzgün kenarlı 

·nodül. 

Sağ biler seviyede konsolidasyon Sağ hiler seviyede yer yer hava içeren 

parankima! infıltratif alan 

11AB 

-

Displazi 

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

-

-

-

-

-

SONUÇ 

Postop 

Kist Hidatik 

Periferik Tümör 

Displazi. 

Perif erik Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

Pcrif erik Tümör 

TB Plörezi 

TB Plörezi 

Benign 

Periferik 

nodül. 

Pnömoni 

w 
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111 4143 ss 58 E 

112 4236 MK 65 E 

113 4238 HK 23 E 

114 4285 HY 50 K 

115 4343 VA 35 E 

116 4375 LE 50 E 

117 4382 DT 65 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ orta zanda coin lezyon Sağ orta wnda plevra! yüzeye yakın 

2 cm çapında düzgün kenarlı perif erik 

nodül 

Sağ parakardiak alanda düzgün kenarlı 
Sağ parakardiak alanda kistik dansite 

homojen yuvarlak lezyon. 
veren düzgün kenarlı, septalı 

kitle lezyon. 

KTO normalden büyük. Sağ akciğer 
Perikartta, kistik dansite veren düzgün 

kenarlı lezyon. Sağ akciğer orta wnda 
orta zonda konsolide alan. 

havasıcı düzeyi içeren infıltratif alan. 

Solda yaygın plevral mayi. Sol biler bölgede infiltratif alan, solda 

yaygın plevral mayi 

Sağ biler kitle, perifere radier uzantılar Sağ ana bronş lokalizasyonunda 

düzensiz kenarlı solid kitle lezyon. 

Sol perihiler alanda nan-homojen Sol perihiler alanda yer yer hava 

konsolide alan. içeren parankima! infiltratif alan 

Sağ apikal alanda fıbrotik değişiklikler Sağ apikal alanda infıltratif alan 

11AB 

-

-

-

Tın(-) 

Küçük 
Hücreli 
Ca. 

-

-

SONUÇ 

Benign Periferik nodül 

Postop 

Kist hidadik. 

Postop kardi ak 

Kist hidadik 

Enf ekte Rüptüre 

Kist hidatik 

TB Plörezi 

Santral Tümör 

Küçük Hücreli Ca. 

Pnömoni 

TB 

w 
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118 4448 NA 65 K Sol paratrakeal kalsifikasyon Sol paratrakeal kalsifıye lenf nodu. - Kalsifiye mediastinal 

Lenf nodu. 

119 4497 FÖ 50 E Sol orta zonda periferik düzensiz Sol orta zanda plevraya yakın, Adeno Perif erik Ca. 

kenarlı kitle lezyon. düzensiz kenarlı perifarik, solid 4 cm Ca. Adeno Ca. 

çapında kitle 

120 4570 RD 61 E Sağ parakardiak, kalp konturunu silen Sağ parakardiak alanda düzgün kenarlı, Postop 
-

homojen konsolide alan. septalı kistik dansite veren lezyon Kist Hidatik 

121 4628 YŞ 60 E Sol biler seviyede non- homojen Sol biler seviyede parankima! infiltratif Tın(-) Pnömoni. 
konsolide alan alan 

122 4660 RA 60 E Sağ orta zanda perif erde 6 cm çapında Sağ orta zanda, plevral yüzeye yakın Yassı Periferik Tümör 
düzensiz kenarlı kitle lezyon. Sağ 6 cm çapında, solid kitle lezyon. Sağda Hücreli Yassı hücreli Ca. 
plevra! mayi. plevra] mayi. Ca. 

123 4689 FB 48 K Mediastende genişleme Üst mediastende kalsifiye lenfnodu. - Mediastinal 

Kalsifiye lenf nodu 

124 4706 RD 69 E Kronik fibrotik değişiklikler Ösefagus 1/3 orta kesimde duvar - Ösefagus Ca. 
kalınlaşması, lümen daralması, 

Akciğer alanları normal 
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125 4754 MH 6 E Sağ perihiler alanda homojen konsolide Sağ peri hiler alanda hava içeren, - Pnömoni 

alan 
parankima! infiltratif alan 

126 4811 MK 65 E Sol üst zonda, hilusla iştirakli homojen 
Sol hiler bölgede, plevra! iştirakli, 

Tın(-) Pnömoni 
yer yer hava imajları içeren 

konsolide alan. infiltratif alan. 

127 4825 ZG 59 E Kronik fibrotik değişiklikler 
Ösefagus 1{3 orta kesimde duvar Ösefagus Ca. 
kalınlaşması, lümen daralması -
Akciğer alanları normal 

128 4885 AK 7 E Mediastende genişleme Sol paratrakeal LAP. Tın(-) TB Lenf adenit 

129 4909 AE 15 K Bilateral Hiler LAP. Bilateral lateral hiler seviyede LAP - Sarkoidoz 

130 4919 1K 40 E Normal Ösefagus l/3 orta kesimde duvar 

kalınlaşması, lümen daralması 
- Öscfagus Ca 

Akciğer alanları normal 

131 4921 1G 45 E Sağ apikal bölgede fibrotik çekintiler Sağ apeks posterior kesimde, TB -
parankima! infiltrasyon 
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132 5025 SG 20 E Sağ plevra! mayi. Sağ hiler non-homojen Sağda plevra! mayi. Sağ hiler seviyede Kronik Kronik Granülomatöz 
parankima! infıltrasyon Granüla-

Plöritis. konsolidasyon matöz 
Plöritis 

133 5027 AM 45 E Sol akciğer orta zonda hava-sıvı seviyesi Sol akciğer orta zonda, hava-sıvı düzeyi Tın(-) Postop Abse formasyonu 
gösteren homojen konsolide alan. gösteren, semi-solid lezyon 

134 5060 SA 65 K Sağ hiler kitle, perifere radier uzantılar. Sağ ana bronş lokalizasyonunda, IAdeno Santral Tümör 

Sağda plevra! mayi. . branşta kısmi obstrüksiyon yapan solid IKarsinom Adeno Karsinom. 
kitle lezyon. Sağda ileri derecede 

plevra! mayi. 

135 5062 HS 52 E Sol perihiler alanda imkomplet Sol orta zonda anteriorda, parankima! TM(-) Pnömoni 
konsolide alan. infıltrasyon 

136 5069 CG 60 E Kronik fıbrotik değişiklikler Ösefagus 1/3 orta kesimde duvar Ösefagus Ca. -
kalınlaşması, lümen daralması. 

Akciğer alanlarında invazyon izlenmedi 

137 5103 MP 65 E Kronik fibrotik değişiklikler Ösefagus 1/3 alt kısımda duvar kalın- - Ösefagus Ca. 

!aşması, lümen daralması, Akciğer 

alanlarında invazyon izlenmedi 
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138 5148 İT 49 E Sol hiler alanda infiltratif alan. Solda Sol hiler bölgeden posterior kesime Tın(-) TB Plörezi 

plevral mayi. 
uzanım gösteren, yer yer hava içeren 

infiltratif alan. Solda plevral mayi 

139 5150 BK 13 E Sol üst zonda komplet konsolide alan. Sol üst zon anterior kesimde, yer yer - Pnömoni 
hava imajları içeren infıltratif alan. 

140 5157 1D 25 E Bilateral plevral mayi Bilateral plevra mayi - TB plörezi 

141 5195 NA 58 E Sağ hiler kitle, mediastinal genişleme Sağ hiler düzensiz kenarlı solid kitle Küçük Santral Tümör· 

lezyon. Üst mediastende multiple Hücreli Küçük Hücreli Ca. 

lenfadenopatiler. Ca. Mediastinal 

Tutulwn 

142 5314 KA 68 E Sol orta zonda periferde düzensiz Sol orta zonda, plevral yüzey ile Periferik Ca -
kenarlı kitle lezyon. iştirakli, düzensiz kenarlı kitle lezyon 

143 5316 MK 62 E Sol akciğer üst zonda periferik düzensiz Sol akciğer üst zonda plevral yüzeye Adeno Perif erik Ca. 

kenarlı kitle lezyon. komşu, düzensiz kenarlı solid kitle Ca. Adeno Ca. 
lezyon 

144 5114 YK 55 E Sağ orta zonda imkomplet konsolide Sağ orta zonda, plevral yüzeye kadar - TB 

alan uzanan parankimal infiltrasyon 
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145 5419 YG 7 E Sağda yaygın plevra! mayi. 

BT 

Sağda yaygın plevra! mayi. 

llAB 

Kronik 

Plörit 

146 5465 HA 60 E Sağ apikal bölgede, fıbrotik çekintiler. Sağ apikal alanda, parankimal 

infiltratif alan. 

147 5528 ZC 53 E Sol hiler kitle, perifere radier uzantılar 

148 5702 ZC 53 E Sağ apikal bölgede fibrotik çekintiler. 

149 5705 HA 60 K Normal 

150 5734 MA 13 E Sağ orta zonda homojen konsolide alan. 

151 5774 HF 48 E -Sağ orta zondipenferik yerleşıı:nli, 

düzensiz kenarlı kitle lezyon. 

Sol hiler bölgede düzensiz kenarlı 

solid kitle lezyon. 

Sağ apikal posterior kesimde, 

parankimal infiltrasyon 

Ösefagus 1/3 alt kesimde duvar 

kalınlaşması, lümen kalınlaşması. 

Akciğer alanların normal 

Sağ orta zonda yer yer hava içeren 

parankima! infiltrasyon 

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

- Sağ orta zonda, plevra! yüzeye komşu - -

alanda düzensiz kenarlı solid kitle 

lezyon. Lezyon komşuluğunda kostada 

destrüksiyon 

SONUÇ 

TB 

Kronik Plörit 

TB 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

TB 

Ösefagus Ca. 

Pnömoni. 

Periferik Ca. - -

Kosta tutulumu 
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152 5920 FD 27 E Mediastinal genişleme Orta mediastende LAP - Mediastinal LAP 

153 5920 İA 20 E Sol parakardiak alanda yuvarlak homojen Sol parakardiak alanda homojen kistik - Postop 

konsolide alan dansite veren, septalı lezyon. Kist Hidatik 

154 5991 AB 65 K Sağda plevral kalınlaşma Sağda ankapsüle plevral mayi, plevra TB sekeli plörezi 
kalınlaşması, plevral kalsifikasyonlar -

155 5992 HÖ 50 K Sağ biler kitle, sağda plevral mayi. Sağ biler bölgede düzensiz kenarlı, Adeno Santral Tümör 

solid kitle lezyon. Sağda plevra! mayi. Ca. Adeno Ca 

156 6116 NE 57 E Sol biler kitle, perifere radier uzantılar Sol ana bronş lokalizasyonunda, ana Adeno Santral Tümör 
bronşla kısmi obstrüksiyon yapan, Ca. AdenoCa. 
düzensiz kenarlı solid kitle lezyon. 

Sol plevra} mayi. 

157 5117 KT 67 E Sağ hiler bölgede homojen konsolide Sağ hiler bölgede düzensiz kenarlı Tın(-) TB 

alan solid kitle lezyon. 

. -
Sol oriawiiôa subplevial lokalizasyoiıda 

- - - - Benign 
158 6137 AT 17 K Sol orta zoda periferik coin lezyon. -

3 cm çapında düzenli kenarlı perif erik Periferik nodül. 

nodül 
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159 6153 RÇ 41 E 

160 6222 ss 67 K 

161 6328 AE 49 E 

162 6350 öt 8 K 

163 6363 şo 38 E 

164 6367 HG 50 E 

165 6373 CD 50 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol üst zonda coin lezyon. Sol üst zonda subplevral yerleşimli, 

2 cm çapında, kalsifiye periferik nodül 

Sağda homojen konsolide alan, Sağ hiler bölgede yer yer hava imajları 

plevra! mayi içeren parankima! infiltrasyon, bilateral 

ileri derecede plevra! mayi 

Sol hiler bölgede homojen konsolide Sol ana bronş lokalizasyonunda solid 

alan kitle lezyon 

Mediastende genişleme Mediastende multiple lenfadenopatiler 

Sol apikal bölgede kaviter lezyon, Sol apikal kaviter lezyon, kavite içinde 

kavite içinde mantar topu mantar topu, kavite etrafında minimal . 

infıltratif alan 

Sol hiler bölgede homojen konsolide 
Sol hiler bölgede yer yer hava imajları 

içeren parankima! infiltrasyon. Solda 
alan. Solda plevra! mayi 

plevra! mavi 

Normal Üst mediastende LAP 

11AB 

-

Tın(-) 

Tın(-) 

Hodgkin 

Lenfoma 

-

-

-

SONUÇ 

Benign perif erik nodül 

TB 

TB Plörezi 

TBLAP 

Hodgkin Lenfoma. 

TB 

Aspergilloma 

Pnömoni 

Plörezi 

Tiroid Ca. 

Metastaz 

.::. 
CJ1 
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166 6114 FŞ 60 E 

167 6415 İT 65 E 

168 6467 KB 60 E 

169 6548 ŞK 155 E 

170 6642 MS 13 E 

171 6644 1A 60 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ hiler bölgede LAP Sağ hiler, nispeten düzgün kenarlı 

solid lezyon 

Sol hiler kitle lezyon perifere radier Sol ana bronş lokalizasyonunda, plevra 

uzantılar ile iştirakli solid kitle lezyon 

Sağ hiler kitle, sağda plevral mayi. Sağ ana bronş lokalizasyonunda, ana 

Mediastende genişleme bronşla kısmı obstrüksiyon yapan 

solid kitle lezyon. Sağda plevral mayi. 

Üst mediastende LAP 

Sağ paratrakcal alanda konsolide alan Sağ üst wnda parankimal infiltrasyon 

alan 

Sağ hiler bölgede konsolide alan, Sağ hiler bölgede plevra! yüzeye uzanım 

sağ plevra! mayi. gösteren yer yer hava imajları içeren, 

parankimal infiltratif alan. Sağda plevral 

mayi 

Sağ hiler bögcde homojen konsolide 
Sağ hiler bölgede yer yer hava imajları 

alan. 
içeren parankima! infiltratif alan. 

llAB 

-

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

Tın(-) 

Tın(-) 

Tın(-) 

SONUÇ 

Santral Ca. 

Yassı Hücreli Ca. 

Plevral tutulum 

Mediastinal tutulum 

TB 

TB 

TB Plörezi 

Pnömoni 

~ 
(j) 
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172 6665 Hl 62 E Bilateral Plevral Mayi Sağda daha fazla olmak üzere bilateral Tın(-) Mewtelyoma, 

plevra! mayi. TB plörezi 

173 7091 KD 42 K Sol hiler kitle, solda periferik nodül Sol ana bronş lokalizasyonunda solid Adeno Santral Tümör 

kitle lezyon, sol orta zanda, düzensiz Ca AdenoCa. 

kenarlı periferik kitle. Plevral tutulum. 

174 7092 NÇ 71 E Sol hiler kitle, periferik nodül, Sol ana bronş lokalizasyonunda solid Küçük Santral Tümör 

mediastinal genişleme kitle lezyon, sol üst zanda düzensiz Hücreli Küçük Hücreli Ca. 

kenarlı periferik nodül, mediastinal Ca. Mediastinal tutulum 

LAP Perif erik Met. 

175 7406 KD 47 K Sağ orta zanda hava-sıvı düzeyi gösteren Sağ orta wnda hava-sıvı düzeyi Postop -
homojen konsolidasyon. Sağda plevral gösteren semi-solid lezyon. Plevral mayi abse 
mayi. 

176 7410 lT 60 E Sol hiler kitle, perif ere radier uzantılar Sol ana bronş lokalizasyonunda solid Yassı Santral Tümör 

kitle lezyon. Hücreli Yassı Hücreli Ca 

Ca. 

177 7526 MK 62 E Sağ hiler kitle. Sağ ana bronş lokalizasyonunda solid Yassı Santral Tümör 

kitle lezyon. Hücreli Yassı Hücreli Ca. 

Ca. 
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178 7591 YB 57 K Sağ parakardiak alanda kalp konturunu Sağ akciğer orta zonda anterior ve - · Postop 

silen homojen düzgün kenarlı posterior yerleşimli multiple, kistik Multiple 

konsolidasyon dansite veren düzgün kenarlı, septali Kist Hidatik 

lezyonlar. 

179 7810 ZY 68 K Sağ apikal bölgede bilus iştirakli Sağ apikal bölgede parankimal infiltratif - TB 

infıltratif alan. Sağda plevral mayi. alan. Sağ apekste kaviter lezyon. Sağda TB Plörezi 

plevral mayi. 

180 7939 MS 63 E Sol biler kitle lezyon. Perif ere radier Sol ana bronş lokalizasyonunda solid Yassı Santral tümör 

uzanular. kitle lezyon. Hücreli Yassı Hücreli Ca. 

Ca. 

181 7941 HA 70 E Sol orta zonda periferik kitle lezyon. Sol akciğer orta wnda plevra! yüzeye Plazma- Perif erik Tümör 
komşu alanda, nispeten düzgün kenarlı, sitom Plazmasitom. 
kemik destrüksiyonu yapan kitle lezyon. 

182 7945 1G 65 E Sağ biler kitle, perifere radier Sağ ana bronş lokalizasyonunda solid Yassı Santral Tümör 
uzantılar. kitle lezyon. Hücreli 

Yassı Hücreli Ca. 
Ca. 

183 7962 tç 58 E Sol akciğer orta zanda düzensiz Sol akciğer orta wnda plevral yüzeye Yassı Perif erik Tümör 

kenarlı periferik kitle. yakın 4 cm çapında düzensiz kenarlı Hücreli Yassı Hücreli Ca. 
kitle lezyon. Ca. 
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184 7969 FT 63 E 

185 8031 KB 55 E 

186 8082 MB 69 E 

187 8095 MY 57 K 

188 8481 ZA 62 K 

189 8482 NA 32 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

KTO normalden büyük, bilateral Bilateral plevra! mayi. KTO normalden 

plevra! mayi. büyük 

Sağ orta zonda, perif erde düzensiz Sağ akciğer orta zonda plevra! yüzeye 

kenarlı kitle lezyon. yalcın yerleşimli, 5 cm çapında düzensiz 

kenarlı kitle lezyon. 

Sağ akciğer orta zanda coin lezyon. 
Sağ akciğer orta zonda plevra! yüzeye 

komşu alanda 3 cm çapında düzgün 

- kenarlı nodül. 

Sol akciğerde hiler kitle. Perifere Sol akciğer ana bronş lokalizasyonunda 

radier uzantılar. solid kitle lezyon. 

Mediastinal genişleme. Sağ paratrakeal LAP. 

Sol akciğer orta zanda periferik kitle Sol akciğer orta zonda, nispeten 
lezyon. düzensiz kenarlı, plevra! yüzeye 

komşu 3 cm çapında nodül. 

llAB 

-

Adeno 

Ca. 

-

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

Tın(-) 

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

SONUÇ 

Kalp yetmezliği, plevra! 

mayi. 

Perif erik Tümör 

Adeno Ca. 

Benign Perif erik nodül 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

TB Lenfadenit 

Periferik Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

.ı::. 
(.O 
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190 8490 11 67 E 

191 8581 BS 55 E 

192 8600 BY 49 K 

193 8837 HŞ 50 K 

194 8838 SD 56 E 

195 9026 HT 45 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol akciğer orta zonda periferik, Sağ akciğer orta zonda plevra! yüzeye 

düzensiz kenarlı kitle lezyon. komşu, düzensiz kenarlı kitle lezyon 

Sağ hiler bölgede homojen konsolide Sağ hiler bölgede solid kitle, sağda 

alan, plevral mayi. plevra! mayi. 

Sol hilerbölgede kitle lezyon, perifere Sol ana bronş lokalizasyonunda solid 

radier uzantılar. kitle lezyon. 

Sağ akciğer orta ve alt zonda, Sağ orta zonda plevra! yüzeye yakın, 

konsolidasyon. 
düzensiz kenarlı, 6 cm çapında kitle 

lezyon. Sağda ileri derecede plevra! 

mayi. 

Sağ hiler LAP. Sağ hiler bölgede nispeten düzgün 

kenarlı LAP ile uyumlu lezyon. 

Bilateral apikal alanlarda kronik Bilateral apikal alanlarda multible 

fıbrotik değişikler. Kaviter imajlar. kaviler imajlar, kaviteler etrafında 

minimal infıltratif alanlar 

llAB 

Adeno 

ca. 

Displazi 

Adeno 

Ca. 

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

Tın(-) 

-

SONUÇ 

Perif erik Tümör 

Adeno Ca. 

Santral Tümör 

Displazi 

Santral Tümör 

AdenoCa. 

Periferik Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

TB 

Lenfadenit 

TB 

uı o 
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196 9088 SA 55 K 

197 9090 1K 64 E 

198 9150 EK 18 E 

199 9177 SA 15 E 

200 9211 AD 60 E 

201 9211 KM 44 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol hiler bölgede kitle lezyon, perifere Sol ana bronş Iokalizasyonunda solid 

radier uzantılar. Solda plevral mayi. kitle lezyon, solda plevral mayi. 

Mediastinal genişleme. 
Sağ paratrakeal alanda ve orta 

mediastende LAP 

Sağda yaygın plevral mayi. Sağda yaygın plevral mayi. 

Sağ akciğer orta zanda 3 adet periferik Sağ akciğer orta zonda plevra komşu-

nodül. Solda plevral mayi. luğunda 2.2, 1 cm çaplanda kalsikasyon 

gösteren perif erik nodüller. Solda 

plevral mayi. 

Sol akciğer orta zonda periferik Sol akciğer orta zanda subplevral 

yerleşimli 4 cm çapında, düzensiz lokalizasyonda, düzensiz konturlu 

kenarlı kitle lezyon. solid kitle lezyon. 

Sol hiler bölgede homojen konsolide Sol hiler bölgede yer yer hava imajları 

alan. içeren parankimal infıltratif alan. 

11AB 

Küçük 
Hücreli 
Ca. 

Lenfoid 

Hiperplazi 

-

-

Adeno 

. Ca. 

Tın(-) 

SONUÇ 

Santral Tümör 

Küçük Hücreli Ca. 

Lenf oid Hiperplazi 

TB Plörezi 

Benign periferik nodül 

Tüberkülom. 

TB plörezi. 

Periferik 

Tümör. 

Adeno Ca. 

Pnömoni 

(Jl 
1-' 
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202 9288 K1 10 E 

203 9307 FE 50 K 

204 9308 ŞA 35 K 

205 9360 NT 11 K 

206 9395 SK 9 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sol akciğer orta ve alt zonda homojen Sol akciğer biler seviyede, plevraya 

konsolide alan. kadar uzanım gösteren, parankima! 

infiltrasyon 

Sol apikal alanda kavemöz yapı, kavem Sol apikal bögede kavernöz yapı, 

içinde mantar topu. 
kavern etrafında infiltratif alan, 

kavem içinde mantar topu. 

Sol biler bölgede kitle lezyon, solda Sol ana bronş lokalizasyonunda, 

ileri derecede plevra! mayi. bronşta kısmi obstrüksiyon yapan, 

solid kitle lezyon. Sol orta zonda 

subplevral yerleşimli, yaklaşık 2 cm 

çapında nodül. Solda plevral mayi. 

Sol akciğer hiler seviyede plevra! 
Sağ akciğer orta ve alt zonda homojen 

konsolide alan. Solda plevra! mayi. 
yüzeye kadar uzanan, yer yer hava 

imajları içeren parankima! infiltrasyon. 

Solda yaygın plevra! mayi. 

Solda plevral mayi. Solda plevral mayi. 

11AB 

-

-

Adeno 

Ca; 

-

-

SONUÇ 

Pnömoni 

.. 

.. 

KavernözTB 

Aspergilloma 

Santral Tümör. 

AdenoCa 
.. 

Pnömoni. 

TB 

Plörezi. 

.. 

(J1 
f\) 
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207 9402 sc 55 K 

208 9427 A1 40 E 

209 9451 ZB 62 E 

210 9503 MD 59 E 

211 9551 HA 66 E 

212 9588 KÇ 48 E 

213 9649 ıo 36 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ perihiler alanda konsolide alan 
Sol hiler seviyede, plevral yüzeye nnnım 

gösteren, yer yer hava imajları içeren 

parankima! infiltrasyon 

Sağda plevral kalınlaşma, plevral mayi. Sağda plevral kalınlaşma plevral mayi 

Sağ hiler kitle, perif eri radier uzan ular Sağ ana bronş lokalizasyonunda solid 

kitle uzanım. 

Sağ parakardiak alanda kalp konturunu Sağ parakardiak alanda plevraya komşu, 

silen homojen konsolide alan . Sağda kistik dansite veren, kitle lezyon. Sağda 

plevral mayi. plevral mayi. 

Mediastinal genişleme Orta mediastende multiple LAP 

Sağ perihiler bölgede nan-homojen Sağ perihiler alanda parankima! 

konsolidasyon infil trasyon. 

Sağ orta zanda ışın geçirgen alan Sağ orta zanda düzgün kenarlı hava 

dansitesi veren kistik oluşum 

11AB 

-

Tın(-) 

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

-

-

-

-

SONUÇ 

Pnömoni 

TB sekeli plörezi. 

Santral Tümör. 

Yassı Hücreli Ca. 

Postop plevraya rüptüre 

kist hidatik. 

Lenfoma 

Pnömoni 

Bronş Kisti 

uı 
(;J 
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214 9718 MC 65 E 

215 9790 RE l40 K 

216 9820 HM 62 E 

217 9917 SK 55 E 

218 9922 SE 68 E 

219 10108 ME 43 E 

220 10029 RK 23 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Kronik fibrotik değişiklikler Ösefagus 1/3 alt kesimde duvar 

kalınlaşması, lümen daralması. 

Sol akciğer orta ve alt wnlarda 

multible perif erik nodüller. 

Mediastinal genişleme Üst mediastende multible LAP. 

Sol akciğer orta ve alt zanlarda 3 adet Sol akciğer orta ve alt wnlarda 3, 2, 2 

coin lezyon. 
cm çaplarında multiple kalsifiye 

LAP'ler. 
.. 

Mediastinal genişleme Sağ paratrakeal LAP 

Mediastinal genişleme Sağ paratrakeal LAP. 

Sağ üst wnda kalsifıkasyon gösteren Sağ üst zonda, kalsifikasyon gösteren 

homojen konsolide alan. infiltratif alan. 

Sol akciğerde homojen konsolide alan Solda ileri derecede plevral mayi. 

llAB 

-

-

-

. . 

Tm (-) 

-

Tm(-) 

TM(-) 

SONUÇ 

Ösefagus Ca. 

Mel 

Mediastinal LAP 

Benign perif erik nodül 

Tüberkülom. 

. ... 

TB 

Lenf adenit 

TB 

Lenfadenit 

TB 

TB 

Plörezi. 

t,'1 
~ 
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221 10108 EK 33 K 

222 10116 MF 39 E 

223 10355 BK 55 K 

224 10368 KB 68 K 

225 10618 MT 46 E 

226 10636 EY 18 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ üst zanda periferik: nodül Sağ üst zanda subplevral yerleşimli, 

3 cm çapında, düzgün kenarlı kalsifi-

kasyon gösteren nodüler lezyon. 

Sağ perihiler alanda ink:omplet Sağ hiler seviyede parankimal infiltratif 

konsolidasyon . alan, sağda spontan pnömotoraks. 

Sol akciğer orta zanda periferik kitle Sol akciğer orta zanda plevral ile komşu 
lezyon alanda, 3 cm çapında düzensiz kenarlı 

kitle lezyon. 

Akciğer alanlarında yaygın mikronodüler Akciğer alanlannda yaygın fibrotik 

görüntüler. Sağ apikal bölgede kaviter değişiklikler, fibronodüler görünümler, 

lezyon. sağ apikal kaviter lezyon, kavite 

etrafında infiltrasyon 

Sol orta zanda periferik yerleşimli, Sol orta zanda subplevral yerleşimli, 

düzensiz kenarlı kitle lezyon. düzensiz kenarlı kitle lezyon. 

Sağ orta zanda düzensiz kenarlı Sağ orta zanda plevra komşuluğunda 

perif erik, kitle, sağda plevra! mayi. düzensiz kenarlı kitle lezyon, sağda 

plevra! mayi. 

11AB 

-

Tm(-) 

Ağır 

Displazi 

-

-

-

SONUÇ 

Benign Periferik Nodül 

Tüberkülom. 

TB 

Spontan pnömotoraks 

Perif erik Tümör 

Ağır Displazi. 

Yaygın 

TB 

Osteojenik Sarkom met 

Periferik yerleşim. 

Periferik: Tümör 

Hipemefrom 

Metastazi 

Ul 
Ul 
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227 10972 BT 50 K 

228 10760 lT 65 E 

229 10877 TB 67 E 

230 10881 KV 66 E 

231 10882 CB 35 E 

232 10883 MB 44 E 

233 10885 NV 60 E 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Mediastende genişleme Üst mediastende kalsiye LAP 

Sol biler kitle, perifere radier uzanular Sol ana bronş lokalizasyonunda solid 

kitle lezyon. 

Sol biler kitle, perifere radier uzanular Sol ana bronş lokalizasyonunda, solid 

kitle lezyon 

Sol orta zonda non-homojen Sol biler bölgede parankima! 

konsolidasyon infıltrasyon 

Sağ hiler kitle lezyon. Sağda plevra Sağ biler bölgede solid kitle lezyon. 

mayi 
Sağda plevral mayi. 

Sağ biler bölgede homojen konsolide Sağ biler LAP, biler seviyede 

alan parankimal infıltratif alan. 

Sol akciğer orta zonda homojen Sol akciğer orta zonda, yer yer hava 

konsolide alan içeren parankima! infıltratif alan 

llAB 

-

Adeno 

Ca. 

Displazi 

Tın(-) 

Yassı 

Hücreli 

Ca. 

Tın(-) 

-

SONUÇ 

TB 

Lenf adenit 

Santral Tümör 

Adeno Ca. 

Santral Tümör 

Displazi 

Pnömoni 

Santral Tümör 

Yassı Hücreli Ca. 

TB 

Pnömoni 

uı 
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234 10910 CA 26 E 

235 10911 SG 53 E 

236 11320 AÜ 20 E 

237 11370 EA 9 K 

238 11628 MK 50 E 

239 11628 KÖ 50 K 

240 11644 NK 9 E 

241 11779 El 44 K 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ hiler LAP Sağ hiler LAP 

Mediastende genişleme Sağ paratrakeal LAP 

Mediasinal genişleme Sağ paratrakeal LAP 

Sağ parak:ardiak: alan - homojen Sağ parakardiak alanda düzgün kenarlı, 

konsolide alan 
kistik dansite veren düzgün kenarlı 

kitle lezyon. 

Sol biler bölgede kitle lezyon, perifere Sol hiler bölgede solid kitle lezyon, 

radier uzantılar solda plevral mayi. 

Sağda toraks duvarında yumuşak doku Sağda toraks duvarında solid kitle 

dansitesinde akciğer alanına superpoze 
dansitesi veren, akciğer dokusuna 

kitle lezyon. 
invaze, kemik destıüksiyonu yapan 

kitle. 

Sağ parakardiak alanda homojen Sağ parakardiak: alanda, düzgün kenarlı, 

konsolide düzgün kenarlı kitle lezyon septalı, kistik dansite veren kitle lezyon 

Normal Ösefagus 1/3 alt kesim duvar kalmlaşmas 

lümen daralması. Akciğer alanlan normal 

11AB 

Tm(-) 

Tın(-) 

Tm (-) 

-

Adeno 

Ca. 

-

-

-

SONUÇ 

TB Lenfadenit 

TB Lenfadenit 

TB Lenfadenit 

Postop 

Kist Hidatik 

Santral Tümör 

Adeno Ca. 

Ekstraplevral kitle 

Postop 

Kist Hidatik 

Ösefagus Ca. 

uı 
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242 11833 NÇ 31 E Sağ apikal bölgede infıltratif alan. Sağ apikal bölgede, 2 cm çapında, Tın(-) TB 

solid kitle lezyon PancoastTm 

243 11916 AT 35 E Bilateral apikal fibrotik değişiklikler, Bilateral apikal infıltratif alanlar, TB 
-

bilateral kaviter imajlar, kavite içinde multible kaviter imajlar. Her iki Mantar topu 

mantar topu. apekste mantar topu 

244 12750 ZA 48 E Sağ biler kitle lezyon, perifere radier Sağ biler bölgede solid kitle lezyon. Yassı Santral Tümör ~ 

uzanular. Sağda ankapsüle plevral mayi. Hücreli Yassı Hücreli Ca. 

Ca. 

245 12758 MA 3 E Mediastende genişleme. Mediasten Orta mediastende yoğun kalsifıkason TB 
lokalizasyonunda kalsifikasyon. Sağda gösteren LAP, Sağda ankapsüle, -

TB Plörezi 
plevra! kalsifikasyon kalsifıkasyon gösteren plevral mayi. 

246 12888 KK 4 K Sağ perihiler alanda homojen Sağ perihiler alanda yer yer hava - Pnömoni 

konsolidasyon imajları içeren, parankimal infiltratif 

alan. 

247 12943 HÇ 69 E Sağ apekste infiltratif alan. Sağ apikal bölgede, plevra! yüzeye Tın(-) TB 
yakın, kemikte destrüksiyon yapan Pancoast Tümörü 
solid kitle lezyon. 
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248 12944 KK 68 E 

249 12970 ŞY 60 E 

250 13000 VG 45 E 

251 13060 ZM 40 K 

252 13086 vı 60 E 

253 13095 MS 37 E 

254 13649 FA 64 K 

ı 

TELE RADYOGRAFİ BT 

Sağ orta zonda ışın geçirgen alan. Sağda 
Sağda plevral kalınlaşma. Sağ orta 

plevra! kalınlaşma 
zonda plevra! yüzeye komşu hava 

dansitesi veren, düzgün cidarlı kistik 

görünüm. 

Mediastinal genişleme sol hiler kitle Orta mediastende paket tarzında LAP. 

lezyon 
sağ hiler solid kitle lezyon. 

Normal Ösefagus 1/3 orta kesimde duvar 

kalınlaşması, lümen daralması, 

Akciğer alanları normal. 

Mediastende genişleme Sağ paratrakeal LAP. 

. Sağ hiler seviyede, periferik kitle lezyon Sağ akciğer orta zonda düzensiz kenarlı 

periferik kitle. 

Sol akciğer orta zonda periferik nodül Sol akciğer orta zonda, plevral yüzeye 

komşu, kalsifıye nodül. 

Kalbin sol konturunu silen, kalbi sağa Sol parakardiak alanda, kalbi sağa iten 

kistik dansite veren, multible septalı 
iten homojen konsolide alan. 

kitle lezyon. 

11AB 

-

-

-

Tın(-) 

-

-

-

SONUÇ 

Plörezi sekeli bleb 

Lenfoma 

Hiler tutulum 

ÖSefagus Ca 

TB Lenfadenit 

Pankreas Başı Ca . 

Metastaz. 

Benign Periferik Nodül 

Kist Hidatik. 

(.)1 
CD 
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TARTIŞMA 

1970'1i yıllara kadar konvansiyonel tetkikler torakal patolojelerin 

değerlendiilmesinde temel tanı yöntemleri olarak kullanılmışlardır. Bundan sonra 

BT'nin klinik kullanıma girmesi ile tanı alanında yeni bir dönem başlamıştır. 

Toraks duvarı patolojileri, süperpozisyon nedeni ile direkt grafilerle 

yeterince değerlendirilememektedir. BT ile elde edilen aksiyel kesitler, 

süperimpozisyonu ortadan kaldırdığından, kitlelerin toraks duvarı yapıları ile ilişkisi 

daha ayrıntılı gösterilir. Direkt grafilerde görillemeyen kemik değişimleri saptanabilir. 

Çalışmamızda incelenen 1 ekstreplevral kitlenin direkt grafide tespit edilemeyen, 

kemik destrüksiyonu BT ile kesin olarak gösterilmiştir. 

Mediastinal patolojisi bulunan 23 olgunun direkt grafilerinde, mediastinal 

genişleme dışında patolojik_ bulgu tespit edemedik. BT ile yapılan tetkiklerde olguların 

17'si (% 73.91) üst-ön mediastende, 6'si (% 26.09) orta mediastene lokalize edildi. 

Bilinen malign patolojisi bulunan 2 olgu (Larinks Ca, Tiroid Ca) mediastinal tutulum 

olarak değerlendirildi. İİAB uygulanan 6 olgunun, 1 'inde lenfoid hiperplazi, ı 'inde 

Hodgkin Lenfoma rapor edildi. Tın (-), iltihabı yayma olarak rapor edilen 4 olgu 

enfeksiyöz olarak kabul edildi.BT ile tüm mediastinal kompartmanlar, incelenip 

lezyonların kesin lokalizasyonu saptanabilir. Lezyonların iç yapısı hakkında fikir 

edinilebilir (1, 10, 16). 

Bilinen özefagus malignansisi olan 30 olgu akciğer invazyonunu saptamak 

amacı ile BT ile tetkik edildi. 5 olguda/(% 16.6) akciğer invazyonu saptandı. Bu 

hastaların direkt grafilerinde akciğer lezyonları bulunmakta idi. özefagus lezyonlarında 

BT, lezyonun çevreye invazyonunu ve metastatik odaklan araştırmak amacı ile 

yapılmalıdır (1, 10, 16). 

Tüm plevra! sıvıların yaklaşık% 75'ini Tüberküloz ve malign hastalıklara 

eşlik eden plevra! mayiler oluşturmaktadır (33). Bizim çalışmamızda, plevra! mayisi 

bulunan 70 olgunun 36'sında (% 51.43) tüberküloz plörezi, 21 'inde (% 30) malign 

hastalıklara eşlik eden plevra! mayi, 5'i (% 7.14) non-spesifik enfeksiyona, 2'si (% 

2.86) abse formasyonuna 1 'i (% 1.43) kalp yetmezliğine eşlik eden plevra! mayi 

olarak yorumlanmış olup, sonuçlar literatüre yakın olarak bulunmuştur. Tüberküloz 

plörezi düşünülen olguların 13'üne ayırıcı tanı amacı ile TİAB'si uygulandı. Olguların 

tümü Tın(-) iltihabi yayma olarak rapor edildi. Plevra! patolojilerde BT'nin en önemli 

endikasyonu tümöral bir lezyonun, plevra! invazyon varlığının ya da yokluğunun 

incelenmesidir. Bu bilgi, bilinen malign bir lezyonun evrelendirilmesini yapmak 

kadar, uygulanacak tedavi programını belirlemede de önemli rol oynayacaktır (4). 

Direkt grafilerde, plevra! lezyonlar çoğu zaman parankim patolojisi ile 
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karışabilmektedir. BT bu sorun karşısında k · t ı b 
esın anısa ulgular ortaya 

koyabilmektedir. 

. Çalışmamızda Non-Spesifik enfeksiyon düşünülen 26 olgunun 9'unda 
IİAB b' · · ıopsısı uygulanıp Tm (-) iltihabi yayma olarak rapor edildi. Pnömoni nadi 

BT ile değrelendirilir ve spesifik bir enfeksiyon ajanını gösteren BT bulgusu yok;:; 

(l, 8, 10, 14). İleri yaşlarda görülen pnömonilerde, pnömoninin sebebi olarak 

obstrüksiyon yapan santral bir tümörün varlığını tespit amacı ile BT tetkiki' 
yapılmalıdır ( 1, 21, 28). 

Çalışmamızda, spesifik enfeksiyon düşünülen 36 olgunun 8'inde (% 22.2) 

~~Yiter lezyon mevcuttu. 20 olguda(% 55.5) plevra! mayi mevcuttu. 3 kaviter lezyon 

ıçınde aspergilloma tespit edildi. Tüberküloz vakalannda BT'nin yardımı LAP' Jerin 

gösterilmesi, direkt grafılerde gösterilemeyen kavite ve ince yamalı lezyonların 
gösterilmesindedir. BT, bronşial arteriografi veya rezeksiyon işlemleri yapılmadan 
önce, kavitenin kesin lokalizasyonunun yapılmasında, kavitelerin sayısını belirlemede 
Yardımcıdır (14, 16, 21). 

Abse formasyonu saptanan 7 olgudan, 4'üne TlAB uygulandı, olguların 

tümünde Tm (-), abse matezyali olarak rapor edildi. Abse olguların tümü opere edilip, 

tanı doğrulandı. BT, akciğer abselerinin kesin lokazisyonunun yapılmasında ve 

boyutlarının ölçülmesinde yararlı bir tetkik yöntemidir. 

Kist hidatik akciğerde daha çok alt zanlarda yerleşir (2, 1, 28). Kist hidatik 

olarak yorumlanan 13 olgunun 8'i (% 61.5) alt zoniarda yerleşmiş olarak tespit edildi. 

1 olguda kist hidatik perikard lokalizasyonunda bulundu. 2 olguda plevraya rüptür 

tespit edildi. V akalar opere edilip tanılanmızın tümü desteklendi. Kist hidatikte direkt 

grafiler genellikle tanıda yeterlidir. Ancak kitle lezyonu olarak bazen, özellikle 

aspirasyon biopsisinden kaçınılmak için BT endikasyonu taşımaktadır (1 ). 

Akciğerlerinde biiateral rüptüre ve rüptüre olmayan kist hidatik saptanan bir 

olgumuzda sağ ventrikül duvarına komşu ve kontrast taşıyan kandan düzgün kon turla 

aynlan, düzgün cidarlı yapı myokard içerisinde kist hidatik olarak rapor edildi. Bu 

daha sonra ekokardiyografi ile doğrulandı ve açık kalp ameliyatı kist başarılı bir 

şekilde çıkarıldı (23). 

Bir araştınnada soliter pulmoner nodüllerin % 60'1, benign, % 40'ı malign 

Olarak tespit edilmiştir. Malign lezyonların % 30'u primer akciğer kanseri % lO'u 

metastaz olarak tespit edilmiştir (10). Bizim çalışmamızda, periferik kitle bulunan 47 

olgunun 19'u (% 40.43) benign nodül, l 8'i (% 3Ş.30) periferik primer akciğer 

tümörü, 7'si (% 14) metastaz olarak yorumlandı. Sonuçlar literatür ile uyumlu 

bulundu. Pancoast tümörü düşünülen 3 olgudan 1 'ine 11AB biopsisi uygulandı. BT 
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ile tespit edilmiş kosta destrüksiyonu bulunan olgunun sitoloji sonucu Tm (-) olarak 

rapor edildi. Biopsi sonucu yanlış (-) olarak yorumlandı. Çalışmamızda benign 

periferik nodül olarak yorumlanan 19 olgunun tümünün çapı 3 cm'den küçük olarak 

tespit edildi. Zerhouni ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 177 malign nodülün % 

42'sinde nodül çapını 2 cm'den küçük buldular. Bu nedenle küçük boyut malignansi 

karşısında destekleyici değildir. Aynı çalışmada 3 cm'den büyük çaplı 36 lezyonunun 

35'i malign olarak tespit edilmiştir (5). Periferik nodüllü 19 olgunun 7'sinde (% 

36.8) kalsifikasyon tespit ettik. Benign kalsifikasyonların tespitinde kesin kriterler 

olmalıdır. Kalsifikasyon nodülün % lO'unu oluşturmalıdır. Kalsiyum depozit 

paternleri santral diffüz, pop-corn ve laminalı olmalıdır (5). Bir araştırmada 

malignansilerin % 40'ında histolojik incelemede mikroskopik kalsifikasyon varlığı 

tespit edilmiştir (5). BT ile az miktardaki kalsifikasyonların tespiti kanvensiyonel 

tetkiklere göre daha hassatır ve inceleyen kişinin yorumundan bağımsız sonuç verir. 

BT pulmoner nodüllerin kesin lokalizasyonunun saptanmasında ve lezyonun iç 

yapısını belirlemede, direkt tetkiklere karşı kesin üstünlükler taşımaktadır (1, 16, 28). 

Araştırmalar primer akciğer tümörlerinde hücre tiplendirmesini; Yassı 

hücreli % 44, Adeno Ca % 21, küçük hücreli % 19, büyük hücreli %' 14 olarak 

göstermektedir (2, 3, 21, 29). Mediastinal invazyon % 50-75 olarak rapor 

edilmektedir (22, 29). Bizim çalışmamızda; Yassı hücreli Ca 23 (% 34), Adeno Ca 16 

(% 23), küçük hücreli Ca 6 (% 9) olarak rapor edilmiştir. Sonuçlar küçük hücreli Ca 

dışında literatür ile uyumlu olarak yorumlanmıştır. Santral tümörlerin 3'ünde (% 

6.52) total kollaps, 9'unda (% 19.51) ileri derecede obstrüksiyon saptandı. Plevra! 

mayi santral tümörlerin 17'sinde (% 36.96), periferik tümörlerin 4'ünde (% 19.05) 

tespit edildi. 6 olgu da(% 13.06) akciğerin diğer alanlarına metastaz saptandı. Bir 

olgu Lenfangitis Karsinomatoza olarak yorumlandı. Pulmoner kitlelerde, özellikle 

balgam sitolojisi ( +) olgularda BT endikasyonu vardır. konvansiyonel 

radyogramlarda kesin olarak yorumlanamayan periferik lokalizasyonlu neoplastik 

gelişimler, bronkoskopik değerlendirme alanı dışında kaldıklarından ancak BT ile 

görüntülenebilmektedir. Saptanmış bir intrapulmoner kitle lezyonunun solid, kistik, 

infeksiyöz, vasküler ya da yağ içeriği ve yüzey konturlarının araştırılması amacı ile 

BT yapılmalıdır. BT akciğer kitle lezyonlarında sensitiv bir yöntemdir. Ancak spesifik 

değildir. 
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ÖZET 
Toraks patolojilerinin değerlendirilmesinde konvansiyonel direkt 

radyografiler ilk adım inceleme yöntemi olarak kullanılmalıdır. 

Lezyonun kesin lokalizasyonu, doku özelliklerinin incelenmesi, komşu 

dokulara invazyonunun kesin olarak tespit edilebilmesi için BT tetkiki mutlaka 

. yapılmalıdır. Aralık 90- Aralık 92 tarihleri arasında 254 olguya BT tetkiki yapılıp, 

görüntüler direkt grafiler ve TİAB sonuçları ile karşılaştırıldı. 

BT toraks patolojilerinde yüksek sensivite gösteren ancak spesifik olmayan 

bir tetkik yöntemi olup, direkt toraks grafılerinde patolojik düşünülen olgularda 

mutlaka yapılması gereken ve artık konvansiyonel olarak düşünülen bir inceleme 

yöntemidir. 
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SUMMARY 

Conventional examinations in the evaluation of thorax pathology must be 

peıformed as first step examination method. 

In order to determine certain localization of the lesion, tissue features and 

the invasion of adjacent tissue, CT rnust be perforrned. 

From December, 1990 to Decernber, 1992 CT was peıformed on 254 

cases and the images were cornpared with direckt graphies and TTAB results. 

CT is an examination rnethod, which is highly sensitive to thorax 

pathology but non-spesific, rnust be peıformed on cases suspected pathology in 

direckt thorax graphies, and thus, approved as a convantional examination. 
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SONUÇ 
Pek çok hastalık tablosunda, toraksın direkt radyolojik tetkikleri, tanısal 

bulgular ortaya koyan verileri içermektedir. Bu nedenle toraks patolojilerinin 

araştırılmasında ilk adım tetkiki olarak, direkt radyolojik tetkikler mutlaka 

yapıl malıdır. 

Direkt tetkiklerde patoloji tespit edilen veya klinik bulgular mevcut iken 

direkt radyogramı normal kabul edilen olgular lezyonun saptanması, lezyonun kesin 

konturunun belirlenmesi, lezyonun boyutlarının tespiti, iç yapısal özelliklerinin 

belirlenmesi, komşu dokularla ilişkisinin araştırılması amacı ile BT ile tetkik 

edilmelidir. 

Kitle lezyon tespit edilen olgularda, lezyonun histolojik tipinin tayini amacı 
1 

ile BT eşliğinde TİAB'si uygulanmalıdır. Deneyimlerin gösterdiği gibi, BT'nin toraks 

uygulamaları diagnostik açıdan olduğu gibi, tıbbi ve cerrahi tedavinin planlanması, 
uygulanması ve izlenmesi amacıyla tıbbın hizmetinde yeni ufuklar açmıştır. 
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Olgu Örnekleri 

Teleradyogramda, sağ clavicula ve kosta süperpozisyonu nedeni ile net olarak 

izlenemeyen infiltratif alan. 

Aynı hastanın BT'sinde sağ apikal bölgede posteriorda kemik komşuluğunda solid 

kitle lezyon. 
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Aynı hastanın akciğer parankim penceresinde alınan kesit 

Aynı hastanın, direkt grafilerde izlenemeyen kosta destrüksiyonu. TİAB Tm (-) olgu 
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Bilateral apikal alanlarda Tüberküloz infıltrasyonu ve kaviter yapılar. 

Aynı h:ıstanın alınan parankim penceresi grafilerinde, kaviter lezyonların içinde 

mantar toplan izlenmektedir. 
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Teleradyogramda, bilinen pankreas_ başı Ca'lı olgunun, sağ biler seviyede kosta 

altında süperpoze nodüler lezyonu. 

Aynı hastanın sağ biler seviyede, nispeten düzensiz, nodüler lezyonu, 

süperpozisyondan kurtarılmış olarak izlenmektedir. Pankreas başı Ca metastazı. 
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Aynı hastanın akciğer paran.kim penceresinde alınan kesitlerinde, nodül net olarak 

izlenmektedir. 
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Teleradyogramda, kalp konturunu silen kalpten kesin olarak ayrılamayan homojen 

konsolide alan. 

Aynı hastanın alınan BT kesitlerinde, kalbi sağa iten kalpten kesin olarak ayrılabilen, 

septalı, kistik dansite veren kitle lezyon. Kist Hidatik. 
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Teleradyogramda, mediastende genişleme, sol hiler bölgede infiltratif alan. 

Aynı olgunun alınan BT kesitlerinde, orta mediastende paket tarzında LAP'ler, sol 

hiler kitle lezyon, Lenfoma olgusu. 
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Aynı olgunun, akciğer parankim penceresinde alınan kesiti 
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Sağ akciğer orta zonda yoğun plevra! kalsifikasyonlar. 
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Sağ akciğer orta zon anterior kesimde solid, septalı kitle lezyon, postoperatif abse 

Aynı hastanın akciğer parankim penceresinde alınan kesirleri. 
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Biler seviyenin hemen üstünde kaviter lezyon, sağda minimal plevral mayi. 

Akciğer parankim penceresinde alınan grafılerdt, kaviter lezyonun etrafındaki 

infiltrasyon net olarak görülmektedir. 
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