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Pulmoner sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen mediastinal ve parankima! tutulum 
özellikleri gösteren bir hastalıktır.Son yıllarda görüntüleme yöntemlerine paralel 
olarak akci~er parankim patolojilerinin tanı ve değerlendirilmesi, çok önemli 
gelişmeler göstermiştir. Bu gelişmelerden en önemlisi olan High-resolution CT 
(Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi), bir çok parankima! patolojiyi olduğu 
gibi pulmoner sarkoidoz olgularını da endikasyon sınırı içerisine almıştır. Gerek 
tanı aşamasında gerekse verifikasyon ve tedavi planlaması sırasında HRCT 
oldukça değerli bilgiler verebilmekte_dir. 
Araştırmamızda olgularımızın parankima! tutulum bulgularını ve bulguların diğer 
modalitelerle korelasyonları eşliğinde tanı, tedavi planlaması ve kliniğe 

katkılarını araştırdık. 
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Sarkoidoz hastaııgı 4 tarihsel dönemden geçmiştir. 1869 yılında iki ayrı 
dermatolog Jonathan Hutchinson ve Cari William Boeck birbirlerinden bağımsız 
olarak, daha sonradan kronik kutanöz sarkoidoz olarak değerlendirilecek ailesel 
olmayan deri lezyon/arını tanımladılar . 

1889 yılında Paris'den Besnier kulak, burun ve parmakları tutan deri 
lezyonlarına dikkat çekti. 1892 yılında yine iki Fransız araştırıcı Tenneson ve 
Quainquaud, epiteloid hücre infiltrasyonu ile birlikte dev hücrelerin oluşturduğu 
tipik sarkoidoz histolojisini saptadılar. 

1899 yılında Cari William Boeck'in yeğeni Caesar Boeck sarkoidozun klinik ve 
histolojik özelliklerini net biçimde tanımlamıştır. Bu çabaları sonucu sarkoidoza 
Boeck sarkoidi de denilmektedir. 

Daha sonra sarkoidozun kemik, göz, tükürük bezi, subkutanöz doku ve akciger 
tutulumlarının teker teker tanımlandığını görmekteyiz. Buraya kadar olan ilk 
tarihsel süreçte hiç bir araştırmacı tanımladıkları lezyonların ancak bir filin elle 
tutulabilen bölümü kadar olduğunun farkına varamamışlardır. 

ikinci tarihsel süreç 1917 yılında Schaumann'ın sarkoidozun multisistemik 
özelliğini vurgulayan klinik saptamasıyla başlar. Bu tarihten 1940'Iara dek 
sarkoidozun değişik sistem tutulumlarına dair 1000'in üzerinde araştırma 
yayınlanmıştır. Fakat buna ra(jmen tanının ileri olgularla sınırlı olup hastalığın 
erken dönem belirtilerini saptamada yetersiz kalındığını izliyoruz. 

1940-1950 yılları arasında 3. tarihsel süreç Löfgren'in öncülüğünde, 
sarkoidozun eritama nodosumun eşlik ettiği bilateral hiler adenopati ile seyreden 
latent bir dönem içerdiğininde gözlemlenmesi ile başlar. 

Asemptomatik bilateral hiler adenopatinin tanı aracı ve en sık rastlanan belirti 
olması bu hastalığın dünya çapında ilk geniş epidemiyolojik çalışmalarının 
kolaylıkla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır. 

Aynı dönemde Johns Hopkins Hastanesinden Longcope ve Massachusetts 
General Hospital'dan Freiman yayınladıkları klasik monogramda sarkoidozun 
geniş spekturumunu tanımlamışlardır . 
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4. ve son tarihsel dönem, sarkoidozun hücresel ve immun proçeslerinin ortaya 
çıkarıldı~, modern hücre biolojisi, monoklonal antikor teknikleri, alveoler makrofaj 
çalışmaları, T ve B lenfosit etkileşimleri ile immun ve inflamatuar yanıtın 
mekanizmalarının ortaya konduQu dönemdir (1 ). ister bu dönem içinde 
de{)erlendirilsin, ister başka bir dönem ile özetlensin, sarkoidoz hastalığının 
radyolojisi ve radyolojik bulguları çok hızla gelişen Tıbbi Görüntüleme ile eş 
zamanlı olarak önemli aşamalar katetmiştir. 

Bu gelişmeler bilgisayar teknolojisi ile paralel tanıda yerini alan bilgisayarlı 
tomografi (BT), parankim hastalıklarının anatomo-patolojik özelliklerini gözler 
önüne seren Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (High-resolution CT) 
ve bir devrim niteliOinde olan Manyetik Rezorans Görüntüleme (Magnetic 
Resonans imaging) olarak sıralanabilir. 
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Sarkoidoz de~işen sıklıklarda her nüfus topluluğunda rastlanabilen bir 
hastaJıktır. Tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerde sarkoidozun sıklığını sap
tamak güçlükler içermektedir.Son araştırmalarda prevalansın lsveçte 100.000'de 
64, Japonyada 12, New York şehri siyah popülasyonunda 80 oranında olduğu 
bildirilmiştir. Amerikalı siyahlarda prevalansın beyazlara oranla 1 O kat fazla 
olduğu saptanmıştır. Eritema nodosum sıklığı ise etnik gruplarda kadın ve erkek 
populasyona göre farklı dağılım göstermektedir. Löfgren"in araştırmasına göre 
en yüksek sıklık genç, çocuk doğurma yaşındaki kadınlarda özellikle gebeliği 
takiben laktasyon sırasında rastlanmaktadır. Zenci ve Japon kadınlarda bu 
sıklık daha az belirgindir ve tüm ülkelerde erkeklerde hastalık oranı daha düşük 
olarak izlenmektedir. Danimarka ve lsveçte tüberküloz sıklığının azalmasına 
rağmen Sarkoidoz oranında gerileme saptanmamıştır. 

Sarkoidozun etyolojisi halen bilinmemektedir. Mycobacterium Tuberculosisin 
özel bir formu olduğuna dair şüpheler geçerlilik kazanmamıştır. Sarkoidozlu 
dokudan kimyasal veya organik herhangi bir madde saptanamamıştır. HLA 
çalışmaları beyaz, zenci veya diğer gruplarda belirgin dağılım göstermemektedir. 
lmmunolojik yanıtı düzenleyen mekanizmaların hastalığın oluşmasında etkili 
olduğu kabül edilmektedir. Kveim-Siltzbach materyaline yaygın yanıt hastalığın 
tek bir nedene yönelik olduğunu düşündürmektedir (1 ). 



5 

Gross patolojik değişiklikler radyolojik bulgularla paralel bir görünüm sergiler. 

Minimal etkilenen olgularda gross görünüm normal olabildiği gibi sadece ince 
nodüller şeklinde granülomlar izlenebilir. Diğer bir olgu grubunda granülomların 
oluşturduğu kille lezyonlar geniş boyutlara ulaşabilir, özellikle üst loblarda bal
peteği şeklinde sekonder parankima! değişikliklere yol açabilirler. 

Gross morfolojik olarak izlenen granülomların karakteristik lenfatik yayılımı 
lenfanjitik karsinomayı andırır (lig 1) (2). 

(Fig1 ):Sarkoid granülomlarının bronkovasküler dal boyunca daQılımı izlenmekte. 
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Sarkoid granülomları sıkı, iyi sınırlı ve belirgin olarak çevre inflamasyonundan 
yoksundurlar. Granülomlar pulmoner lenfatikler boyunca; plevra, sapta. 
pulmoner arter, ven ve bronşiara yayılım göster1r1er (lig 2). Bu lenfatik yönelim, 
sarkoidozun di9er granülomatöz pulmoner hastalıklardan ayrımında oldukça 
yardımcıdır ve sarkoidoz olgularında vasküler tutulumun neden çok sık 
oldugunuda açıklar (2,3). Sarkoidoz olgularının yarıdan fazlasında pulmoner 
arter ve özellikle ven tutulumu izlenmektedir. Ancak ekstansif vasküler tutulum 
sonucu pulmoner hipertansiyon izlenmesi son derece nadirdir (4,5). En sık 
pulmoner hipertansiyon masif akciger fibrozisi , bal-petegi oluşumu ile birlikte 
kapiler yatağın kaybı mekanizması ile oluşur. 

(Fig 2): Lenfatik dalı izleyen iyi sını rlı konfluen granülomlar izlenmekte. 

Karakteristik nonkazeifiye granülornların sayısız organa yayılabildiği 

durumlarda, klini!)in sadece bilateral hiler adenopati ile sınırlı olabilece!)i 
bilinmelidir. Bu granülomlar her iki akci!)erde, karaci!)erde bulunabilece!)i gibi, 
lenforetiküler yapılardan zengin di!)er tüm organlarda saptanabilir. Bazen santral 
librinoid nekroz izlenebilir. Tipik epiteloid hücreli granülomlar patognomonik 
de{)ildir, granülomla seyreden berilyum hastalıgı , tüberküloz, lepra, 
hipersensitivite pnömonitisi, Crohn hastalı!)ı, primer bilier siroz, fungal 
hastalıklar, neoplastik veya kronik inflamatuar bölgeleri drene eden lenf 
nodlarında oluşan lokal sarkoid reaksiyonlarda da izlenebilir. 
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Çoğu sarkoidoz granülomu çok az yada hiç rezidüel değişiklik bırakmadan 
çözülebilir. Sarkoid granülomlarında baskın hücreler , vesiküler nükleusıu ve 
eosinofilik sitoplazmalı epiteloid hücrelerdir. Makrofajların birleşmesinden oluşan 
dev hücrelerde bulunabilir ve bu hücreler kalsiyum ve demir içeren sitoplazmik 
inklüzyon cisimcikleri içerebilir (Schummann cisimcikleri). 

Pulmoner granülomlar subplevral, perivasküler, ve peribronşial alanlar gibi 
lenfatik damarlardan zengin yerlerde birleşme eğilimindedirler. Nonkazeifiye 
sarkoid granülomları peribronkovasküler interstitium, subplevral alan ve daha az 
sıklıkla venlerinde bulunduğu interlobüler septa lokalizasyonunda bulunurlar (Fig 
3) (6,7). 

Beraberinde nonspesifik inflamatuar değişiklikler izlenebileceği gibi alveolitisin 
oluşturduQu hücre infiltrasyonu da izlenebilir. Çoğu granülom alveoler septalara 
dek yayılırlarsa da, iyileşme döneminde çok az yada hiç residüel fibrozis 
izlenmez.Progresif hastalık formunda granülomlar yoğun biçimde birleşerek 

paketler oluşturabilirler. Alveoler alan oblitere olup, alveolo-kapiler gaz değişimi 
engellenebilir. Bronşioller ve ufak bronşlar peribronşial fibrozis ve granülomların 
etkisi ile daralabilirler. Akciğer granülomlarının fibrozis ve hyallnizasyonla 
iyileşmesi ileri pulmoner fibrozise neden olabilir. Fibrozis akciğer dokusunun 
traksiyonu ve geniş kistik lezyonların oluşumuna neden olur. 

Bal-peteği kistlerinin oluştuğu bu END-STAGE akciğer fibrozisi olgularında 
granülomlar bulunabilir ya da bulunmayabilir. Granülamatöz angiitis, 
perivasküler granülomlar, ve özellikle fibrozis, pulmoner vasküler direnci 
arttırarak, dereceli olarak kor pulmonare ve sağ kalp yetersizliğine gidişe yol 
açarlar. 

Transbronşial biopsi özellikle hiler adenopati ile pulmoner infiltrasyonu olan 
olgularda % 65-80 oranında başarı ile tanıya ulaşımı sağlar (8). Transbronşial 
biopsi PA akciğer grafisi normal olgularda da pozitif olabilmektedir. Kliniğin 
belirgin olduğu olgularda transbronşial biopsi ile karakteristik iyi sınırlı lenfanjitlk 
dağılım gösteren konfluen granulom nodüllerinin izlenmesi kesin tanıyı koydurur. 
Ancak inkomplet klinik varsa patolojik bulgularla yorum her zaman risk 
taşımaktadır. 



(Fig 3A, B): 55 yaşında sarkoidozlu kadın hastanın 2 ayrı seviyeden transvers 
planda kesilmiş gross patolojik piyesi. Non-kazeifiye sarkoid granülomları 
peribronkovasküler interstitiumda (uzun oklar), subplevral alanda (kısa oklar), ve 
lnterlobüler septa lokalizasyonunda (kıvrık oklar) izlenmekte. 
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Pozitif sonuçları düşük olmasına karşın har sarkoidoz olgusundan kültür 
alınmalı va tam 8 hafta tüberkülozun ekarte edilmesi amacıyla incelenmelidir (9). 
Sarkoidoz ayırıcı tanısı imkansız olan bir grup granülomatöz hastalıkla azda 
olsa karışabilir. 

Allarjik alvaolitis, pulmonar parankima! granülomlarta birlikte olan ancak 
granülomların dal)ılımı açısından sarkoidozdan farklılık gösteren bir hastal ı ktır. 
Bu lanfanjitik dal)ılım göstermeyen , belirsiz sınırlı küçük ve birleşmeye e!)ilimi 
olmayan nodüllerdir. Kronik berilyoz histopatolojisi ise sarkoidozdan ayrılamaz, 
ayrım klinik ile gerçekleşebilir. 
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Sarkoidoz saptanamayan bir uyarıya yanıt olarak yaygın granülomların 

oluşmasıyla karakterize bir hastalıktır. Granülomıar devamlılık gösterebilir, 
kaybolabilir veya fibrozisle sonlanabilir. Siltzbach sarkoidoz immün yanıtının 3 
önemli özelliğine dikkat çekmiştir; ilki gecikmiş kutanöz aşırı duyarlılıkta izlenen 
bozulmuş hücresel yanıt, ikincisi sağlam hümoral immun mekanizmaların 

sonucu yükselen immungloblin üretimi ve üçüncüsü ise sarkoidozlu doku 
süspansiyonunun intrakutanöz enjeksiyonu sonucu oluşan yanıttır. 

Son yıllarda hücre biyolojisinde gelişmelere paralel olarak bronkoalveoler lavaj 
değerlendirmeleri hastalığı anlamamıza yardımcı olmaktadır. Sarkoidozun 
karakteristik patogenetik özelliklerini şu başl ıklarda sıralayabiliriz: 

(1 ):Pulmoner alveolitis ve granülom formasyonunda izlendiği gibi artmış hücresel 
yanıt, 

(2):Perileral hipergloblinemi oluşumuna neden olan hümoral immunite 
düzenlenişinde değişiklik. 

Lenfosit ve makrofajların aktiflenmesi, tüberkülin testi benzeri gecikmiş tip aşırı 
duyarlılık reaksiyonunun efektör faz modeline uygunluk göstermektedir. Fakat 
sarkoidozda inllamatuar reaksiyonu başlatan stimulus bilinmemektedir. Gecikmiş 
tip aşırı duyarlılık reaksiyonu klasik olarak, antigen ile antigene karşı spesifik 
bellek içeren T hücre topluluğunun etkileşmesi sonucu oluşur. Sarkoidozda 
antigen benimsenmiş ancak gösterilememiştir. Ancak nonspesifik T hücre 
aktivasyonu ile inflamatuar yanıtın başladığı, olayın antigen-lenlosit etkileşimi 
olduğuna yönelik araştırmalar çoğalmaktadır. 
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Spesifik klinik bulgular hastalıgın yayılımına ve hastalığın organ tutulumuna 
baı)lı olarak değişiklik gösterir. Bu geniş spektrum, rastlantısal olarak bilateral 
hiler adenopatinin fark edildi!)i asemptomatlk olgulardan, aı)ır solunum 
yetmezli!)i hatta körlükle başvuran hastalara dek çok çeşitlidir. Hastaııgın 
klinisyen tarafından saptanan bulguları bir ice-berg · in su yüzeyindeki 
bölümünü andırır. Spontan rezolüsyon sıklıkla izlenen bir durumdur.Genel 
belirtiler olarak saptanan zayıflama, halsizlik, güçsüzlük olguların dörtte birinde 
izlenebilir. Ateş ise hastaların % 15' inde saptanan bir bulgu olarak karşımıza 
çıkar. 

HastalıQın akut bir formda başlaması sadece %10-15 olguda izlenir. Bu grup 
hastalar ise genellikle genç kadınlardan oluşur. Di!)er bir grup hastada akut 
a!)rılı iritis, fotofobi, kızarıklık ve görme bozuklu!)u ilk bulguları oluşturur ve bu 
grupta teşhisi kolaylaştırıcı bilateral hiler adenopati sıklıkla izlenir. 

Ancak, sarkoidoz olgularının büyük bölümü subakut veya kronik formda izlenir. 
Subakut ve kronik form arasındaki ampirik ayrım süresi 2 yıl olarak kabül edilirse 
de en mantıklı yaklaşım olguların son çekilen akci!)er grafilerinin 
deQerlendirilmesidir. 

Respiratuar sistemle ilgili olarak öksürük ve nefes darlı!)ı hastaların yarısından 
çoı)unda saptanan en sık bulgudur. Nefes darlıQı erken dönemlerde daha 
belirgin olabilir ancak çok de!)ışkendir. ileri dönemlerde kronık hipoksi, kor 
puımonare, konjestif saO kalp yetersizli!)i sıklıkla izlenebilir. 

Balgam çıkarılması ise kronik fibrotik deQişikliklerin akci!)er parankiminde 
distorsiyon ve fibrokistik lezyonlar oluşturdu!)u ve bu duruma persistan bakteriyel 
veya fungal enfeksitonların eklendi!)i olgular dışında sık deQildir. 

Hemoptizi erken dönemde endobronşial granülom formasyonuna ba{llı olarak 
görülebilir. Sarkoidozda mukoza ve submukoza tutulumu belirgin olduğundan 
sıkça izlenebilir. Mural granülomlar nonülsere ve sessiz olup bronkoskopi ile de 
saptanabilirler. Bu lezyonlar segmental bronşu daraltıp segmental veya lokal 
atelektazi oluşturabilirler. 

Üst solunum sistemi mukozalarını etkiledi!)i zaman naza! obstrüksiyon, kronik 
sinüzit, ıarengial bulgular izlenebilir. 

Sarkoidoz hastalarının dörtte birinde göz tutulumu izlenir. Aniden ortaya çıkan 
kızarıklık, fotofobi ve görme kaybı bilateraı veya unilateraı olabilir. 
Keratokonjonktivitis ve sikka sendromu geç dönemde kendini gösterir. Kronik 
persistan sarkoidoz hastalarının 1/5 'inde kronik üveitis saptanır. 

Deri ve subku1anöz dokuya ait belirtiler arasında eritema nodozum en sık 
gözlemlenen bulgudur. Bir kaç santimetreye ulaşabilen kırmızı ve gergin 
nodüller sı klıkla ekstremitelerde saptanır. 
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KaraciQer, dalak, kemik ve eklemler, kaslar, böbrekler, sinir sistemi, tükrük ve 
salgı bezleri ile kalpte histopatolojik tutulum sonucu geniş semptomatoloji 
izlenebilir (tablo 1) (1 ). 

TABLO 1J 

SARKOIDOZ HAST Al1ĞINOA 
PATOLOJiLERi: 

KAFA 
SiNiR SiSTEMi 

OLASI TUTULUM '(ERLERi VE 

Kranial sinir lezyonları : 7(Bel1 paralizisi), 5, ı, 8, 9, ı O, ı 1 

Ekstra oküler haraketler: 3, 4, 6 

Hipofiz 

Diabetes lnslpitus 

Hipopituatarizm 

Kronik menenjit 

Lokalize beyin lezyonları, internal hidrosefali 

GÖZLER 

Anterior üveitis, iridosiklitis, kornea opasitesi, fotofobi , kızarıklık, görme 
kaybı 

Posterior üveitis, chorioretinltis, retinal flebit, 

Keratokonjonktivitis sicca sendromu 

Sjögren sendromu 

Lakrimal gland gen işlemesi 

Optik nöritis 

Glokom, katarakt 

Periorbital mass 

YÜZ 

Deri plak ve nodülleri 

Lupus pernio 

Beli paralizisi 
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BURUN 

Bilateral nasal obstrüksiyon 

Nasal mukozanın granülomatöz lezyonları 

Kronik sinüzit 

Nasal septum perforasyonu 

Perinasal plaklar 

TÜKÜRÜK BEZLERi 

Paratiroid ve submandibüler bezlerin bilateral genişlemesi 

AĞIZ 

Dudak nodülleri 

Kuruluk, sicca sendromu 

Horlama, stıidor, larengial hastalık 

LENF NODU GENiŞLEMELERi 

S0perfısyel 

Servikal, anteıior , posterior 

Supraklaviküler, aksiller, epitroklear 

Femoral ve inguinal 

TORAKS 

AKCiĞERLER 

Normal olmayan PA grafi 

Restriksüyon 

Basal end inspiratuar raller, wheezing 

KALP 

Cor pulmonale 

Kalp bloku 

Taşikardi 

Mitral regürjilasyon 

Konjestif yetersizlik 

BATIN 

Cerrahi skar1arda nodüller 



Hepatomegali 

Splenomegali 

14 

Böbrekler, renal taş veya hiperkalsiüri 

GENITALIA 

Epididim kalın laşması veya nodülleri 

EKSTREM iTELER 

Eritema nodosum 

Deri plakları 

Travmatik skar nodülleri 

Kas güçsüzlü(IO ve gerginli(ji 

Düzensiz duyu de(lişiklikleri 

Oistal falankslarda şişme , kemik kistlerinin eşlik etti(ji deri de(jişiklikleri 

A(jrılı eklemler . tendinitis 

Dizde sinovitisle birlikte efüzyon 
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SOLUNUM FONKSiYON TESTLERİ: Zorlu vital kapasite, 1.saniyede zorlu 
expiratuar volüm, karbon monoksit difüzyon kapasitesi uygulanan temel solunum 
fonkiyon testleridir. Spirometrik ölçümlerde restriktif değişikliklerin izlenmesi 
beklenen bulgular arasında olmakla birlikte obstriktif hava yolu değişiklikleride 
saptanabilir. Ayrıca bu ölçümler hastalığın monitörüzasyonu ve tedavi yanıtının 
izlenmesinde de yardımcı olarak kullanılmaktadır. 

BRONKOALVEOLER LAVAJ: Bronkoalveoler lavajda (BAL) aktive olmuş T
helper hücrelerinde artış saptanması tanıda oldukça yardımcıdır. Ancak henüz 
bir standardizasyona gidilememiş olması ve tedavi yanıtında spesifıte düşüklüğü 
söz konusudur. 

ANJİOTENSIN KONVERTING ENZİM: Hasta serumu ve lavaj sıvısında 
yüksekliği, granülomların içeriğindeki epiteloid hücrelerden üretilmesi nedeniyle 

olup test nonspesifik niteliktedir. 

KVEİM REAKSİYONU: Güvenli ve yeterli standardizasyon eksikliği bu tarihsel 
değeri olan testin rutin kullanımını kısıtlamaktadır. Kveim testi özellikle 
lenfadenopatili ve aktif sarkoidoz olgularında olumlu sonuçlar vermektedir. 

BİOPSI: Histopatolojik tanı klinik ve radyolojik kompozisyonu tamamlaması ve 
sonuçlandırması açısından oldukça önem taşımaktadır. Biopsi yerinin seçimi 
klinik belirtilere bağlı olmakla birlikte , yüzeyel lezyonların olmadığı durumlarda 
fiberoptik bronkoskop ile transbronşial biopsi veya paratrakeal ve/veya 
subkarinal lenf nodlarından transtrakeal iğne biopsisi seçilmesi gereken 
prosedürlerdir. Transbronşial akciğer biopsisi güvenliği ve efektivitesi açısından 
tercih edilmektedir. Pulmoner infiltrasyonu olan olgularda %60-90 oranında non
kazeifiye granüiomların saptanabildiği bildirilmiştir (1 ). Bronkoskopi sırasında 4-5 
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transbronşial biopsi materyali alınmalı ve kültür ile sitolojik inceleme 
gerçekleştirilmelidir. 

Paratrakeal ve subkarinal lenf nodlarından transtrakeal il)ne biopsisi ise daha 
zor bir prosedür olup, rijid bronkoskopun kullanılması gerekebilmekte, 18 
numara il)ne kullanılması önerilmektedir. 

GALYUM SİNTİGRAFİSİ : Pulmoner sarkoidozun hayvan modellerinde 
granülomatöz doku içerisindeki lokal makrofaj proliferasyonlarının pozitif galyum 
tutulumu ile ilişkili oldul)u saptanmıştır (10). Ga 67 'nin alveoler makrofajlar 
tarafından alındıl)ı bu hayvan modellerinin akcil)er doku süspansiyonlarında 
gösterilmiştir. 

insan lavaj çalışmaları isotop birikiminin akcil)er makrofajları ile ilişkili oldul)u 
yönündedir (11). Galyum 67 incelemesi, intratorasik-ekstraıorasik lenf 
nodlarında veya aktif sarkoidozun kendini gösterdi()! başka herhangi bir organda 
pozitif sonuç vermektedir (12, 13, 14, 15). 

Klinik olarak inaktil sarkoidoz olgularının büyük ço()unlul)unda normal olmayan 
Ga 67 tutulumu dikkati çekmektedir (16, 17). Bu çalışmalar , alveolitisin ortaya 
çıkarılmasında Ga 6T nin önemıni vurgulamaktadır(16.17, 18, 19). 

Akcil)er paterni sıklıkla diffüz ve lntens olmakla birlikte yüksek oranda farklılıklar 
göstermektedir. Sarkoidoza spesifik birkaç Galyum lokallzasyon paternl 
bildirilmiştir. 605 olgulu bir çalışmada para ve infrahller lenf nodu tutulumunun 
eşlik etli!ji sal) paratrakeal nod tutulumunun sadece sarkoldoz olgularında 
gözlendiOi saptanmıştır (20). 

PA akcl!)er grafislnln parankima! patolojileri saptamada yeterslzliQi bilinen bir 
husustur (21 ). Tedavi edilmemiş geniş sarkoidoz gruplarında yapılan kombine 
çalışmalar hastalı()ın progresyon ve regresyonunun saptanmasında, 

aktivasyonunun belirlenmesinde Galyum sintigrafisinin oldukça duyarlı bir 
yöntem olduQu sonucuna varmaktadırlar. Bu çalışmalardan en geniş kapsamlı ve 
kombine olanında 481 tedavi edilmemiş sarkoldoz olgusu incelenmiş, %20 
olguda klinik aktivite ile paralel Galyum incelemesinin en sensltif yöntem olduı:)u 
sonucuna ulaşılmıştır (22). 179 olguluk tedavi edilmemiş diı:)er bir sarkoidoz 
grubunda ise Ga 67 negatif kalmasına ra()men klinik aktivasyonun saptanma 
oranı ise %30 olarak bulunmuştur. 
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PA akciQer grafisi , hastalıQın seyri, tanısı ve evrelemesinde çok önemli ve 
tarihsel bir yer tutmaktadır (23). Hiler lenf nodları ile birlikte parankima! 
tutulumun tanımlanması, bu yüzyılın başına dek dayanmaktadır (24,25,26). 

Sarkoidoz tüm organları tutabilen, sistemik bir hastalık olmasına karşın akciQer 
parankiml ve hiler lenf nodları en sık tutulan doku olma özelliı'.)indedlr. Bu 
durumla paralel olarak radyolojik bulguları hastalıı'.)ın durum belirlemesinde en 
önemli araştırma modalitesl konumundadır. Genel olarak hiler ve mediastinal 
lenfadenopati en erken belirtiler olarak karşımıza çıkarken, parankima! 
de()işikllkler lenfadenopati ile beraber olabilir, lenfnodlarının gerileyip 
kaybolması halinde pulmoner degişiklikler gerileyebilir, hatta yerini fibrotik 
de()işlkliklere bırakabillr . 

Radyolojik Evreleme hastalı(ıın önemli bir prognostik lndikatörü olup, tedavi 
aşamasında çok önemli bir yol gösterici nlteli(ıindedlr. Ancak do(ıaldır ki çeşitli 
çalışmalarda be!lrtildigi gibi evrelemede evrensel bir kabül görme halen söz 
konusu de(jildir (23,27,28,29,31 ) 

Siltzbach ve arkadaşları 1974 yılında yayınladıkları çalışmalarında 5 basamaklı 
bir sınıflama önermişlerdir (32). Klasik kitaplara ve yayınlara geçen bu sınıflama 

EVRE O: Normal radyografi 

EVRE 1: Sadece Lenfadenopati 

EVRE 2: Lenladenopati ile birlikte pulmoner inliltrasyon 

EVRE 3: Lenfadenopati olmadan pulmoner infiltrasyon 

EVRE 4: Fibrozis ve End-stage akciQer 

şeklindedir. 
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%5-1 O hasta evre O, %50' den fazla evre 1, %25-30 hasta evre 2 ve % 15 
hasta tanının gerçekleşti!)i zaman diliminde evre 3' de saptanırlar. 

Yaklaşık %20 olgunun ise evre 4' e progrese oldukları bildirilmiştir (33). 

Evreleme ve Prognoz: Radyolojik sınıflama geniş serilerde gösterildi9i gibi 
prognozun iyi bir belirleyicisi niteli!)indedir. Özellikle Eritama nodosum (Löfgren 
sendromu) ile beraber olan evre 1 en iyi prognozu taşır (23). Prognoz evre 1 
'den evre 4'e gidildikçe kötüleşme gösterir. Dünya çapında yapılan bir 
araştırmada evre ı· de radyolojik rezolüsyon hızı %60, evre 2'de %46, evre 3'de 
% 12 olarak bulunmuştur. Sarkoidozla ilişkili mortalite oranı %5 tir. 

Evreleme ve patolojik korelasyon: Normal akci!)er grafileri bulunmasına karşın 
evre O ve evre 1 olgularının tamamının akci!)erlerinde histolojik olarak 
gösterilebilen parankima! granülomlar mevcuttur ( 23,35,36,37 ). 

Evre 1 olgularda fibrozis izlenmesı olanak dışı de!)ildir, ancak evre 2 ve 3'e 
göre histolojik de!)işiklikler bu grupta daha azdır. Hastalı!)ın patolojik ilerlemesi 
ile radyolojik klasifikasyonu arasında fakir bir korelasyon oldu!)u bildirilmiştir 
(36). 

Evreleme ve pulmoner fonksiyon testleri: Radyolojik korelasyon pulmoner 
fonksiyon testlerinin tam yansıtıcısı olmamasına karşın, ortalama dei'Jerleri 
radyolojik evreleme ile korele etmek mümkündür Genel olarak evre 1 den evre 
4'e do!)ru pulmoner fonksiyon testleri kötüleşir (27,38). Evre 1 'de pulmoner 
disfonksiyon beklenen bir şey de!)ildir. Radyolojik de!)işikliklerin ilerlemiş 
formları genellikle vital kapasite ve difüzyon kapasitesi ile korelasyon gösterir. 

Evreleme ve hastalık aktivasyonu: Hastalı!)ın radyolojik sınıflaması ile 
aktivasyonu arasında zayıf bir korelasyon mevcuttur (45). Serum angiotensin 
konverting enzim (ACE) ile birlikte gailium sinligrafisinin aktivasyon tayininde 
sensitivitesinin yüksek oldu!)u gösterilmiştir. ACE seviyeleri ile birlikte seri 
akci9er grafilerinin aktivasyon saptanmasında yardımcı olabllece!)i 
bildirilmiştir.Aktif parankima! tutulumun progresyon veya regresyonu bir çok 
araştırmada incelenmesine karşın aktivasyonun derecesi radyolojik olarak 
belirlenemez (45). Tüm evre o ve 1 olguları mikroskopik olarak aktif hastal ık 

bulgularına sahiptirler (37). Radyolojik stabiliteye karşın persistan aktivite devam 
edebilir (46). Evre 3 ve 4 olgularında fibrozis ve aktif lezyonlar birlikte 
parankima! dansiteler oluşturabilir. Fakat radyolojik olarak bu iki ayrı patolojiyi 
ayıracak kriterler yoktur (45). 
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Lenf nodu tutulumu: lntratorasik lenfadenopati sarkoidozun en sık radyolojik 
bulgusudur. %75 olguda saptanan bulgunun dünya çapında sıklıQı %77 olarak 
saptanmıştır. Bilateral hiler ve sag paratrakeal lenfadenopati erken tanımlanan 
ve halen daha geçerliliQini koruyan bir bulgu niteliQindedir. Moyer ve arkadaşları 
tarafından parankima! infiltrasyonun regresyonu sırasında lenf nodlarının ani 
boyut artışı gözlenmiştir (39). 

Bilateral hiler adenopati mediastinal lenf nodları ile birlikte olsun ya da olmasın, 
intratorasik lenf nodu tutulumu izlenen hastaların %95 'inde rastlanır. Lenf nodu 
büyüklükleri çeşitlidir. Çok geniş boyutlara ulaşınca • patates çuvalı' görünümü 
izlenir (40). izole unilateral hller lenfadenopati seyrektir. Bilateral tutuluma 
geçerken veya tutulmamış taraf atake olurken diger taraf regrese olabilir. 
Unilateral lenfadenopati ile sag paratrakeal lenf nodu tutulumu izlenebilir. 
Paratrakeal lenf nodu tutulumu hiler lenfadenopati ile birlikte çeşitli 
kombinasyonlar gösterebilir. Bir seriye göre paratrakeal nod tutulumu olguların 
%71 'inde saptanmıştır (41 ). Sol paratrakeal nodlar daha posteriorda ve daha az, 
daha k0ç0k boyutlarda olduQundan PA akci!'.)er grafisinde izlenmesi güçtür. 
Trakeanın sol tarafının projeksiyonu prearteryal zincire ba!'.)lı olup, paratrakeal 
gruptan ziyade sol subklavian arter veya aortik ark boyuncadır. Anterior 
mediaslinal lenfadenopati ise genel kanının aksine daha sıktır. Seyrek olarak 
bildirilmesi, radyolojik teknik yetersizlik, aksilla ve yumuşak dokuların 
süperpozisyonuna baQlanabilir. Bu grup nodlar lateral mediastlnal tomografide 
ortaya konabilir ya da yaygınca kullanıldı!'.)ı üzere kontrastlı BT ile saptanabilir 
{40). Ancak yine de izole anterior lenf nodu genişlemesinde ilk akla gelecek tanı 
lenfoma olmalıdır. 

Subkarinal lenf nodu tutulumuna %21 oranında rastlanır (41 ). Oldukça geniş 

olup, ana bronşları komprese edebilir, ösefagusa bası ile disfajiye neden 
olabilir. 

Aorto-pulmoner pencerede lenfadenopati göreceli bir sıklıkta izlenir. Bir seriye 
göre 1/3 oranında. bir di!'.)er seriye göre ise 3/4 oranında bildirilmiştır. Posterior 
mediastinal lenfadenopati ise seyrek olarak bildirilmesine karşın gelişen 
görüntüleme tekniklerinin {CT ve MAi) kullanılması ile sıklıQının daha fazla 
olacagı çıkarımı yapılabilir (45). 

Genişleyen lenf nodları , 1-2 yıl içerisinde normal boyutlarına dönerler. Ancak 
evre 1 ve 2"de pulmoner infiltrasyonlar kaybolana kadar birkaç yıl devam eder. 
Normal boyutlara dönüşte gecikme nodların hyalinize fibrozisl nedeniyledir. 
Ancak, Kveim testi, serum ACE deQerleri, gallium sintigrafisi gibi hücresel 
aktivite göstergeleri bu nodların içerisinde aktif granülomatöz proçesin devam 
ettiQini göstermektedir. 

Sarkoidoz lenf nodlarının kalsifikasyonu pek çok araştırıcı tarafından 
bildirilmiştir. Kalsifikasyon periferik tarzda, yumurta kabu!'.)u şeklindedir. Bu 
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kalsifikasyonun sarkoidoza direkt baQlımı oluştugu yoksa tüberküloz veya fungal 
infeksiyona sekonder olarak mı geliştiQi halen tartışılan bir sorudur (40). 

Paranklmal tutulum: Sarkoidoz akciijer parankiminde çok çeşitli radyolojik 
paternler oluşturur. En sık izlenen ve en ilginç patern alveoler sarkoidoz 
'dur(40). Yumuşak, belirsiz sınırlı nodüler dansiteler birleşme eijilimi gösterirler. 
Bu patern Falson tarafından mvltinodüler patern olarak adlandırılmıştır (42). 
Seyrek olarak iyi sınırlı kille benzeri dansiteler şeklinde izlenebilir. Her iki formda 
da, genellikle bu geniş nodüller multipl ve bilateraldir. Tek soli!er sarkoid nodülü 
çok seyrektir. Pulmoner tutulumun belirgin ve difüz oldugu durumlarda kelebek 
şeklinde daQılım izlenebilir ve pulmoner ödem patemi ile karışabilir. Bu 
infiltrasyonlar sıklıkla hava bronkogramı içerir. Bazen konsol idasyon periferik 
lokalizasyonıu olup apekslerden, diafragmaya kadar daQılım gösterebilir (40). 

Milier paterne sarkoidoz olgularında çok sık rastlanmaz. Retikülonodüler patern 
daha sık olarak gözlenir. Lineer ve retiküler paternlerin kombinasyonu özellikle 
ileri evre sarkoidozlarda sıktır (40). 

Parankima! lnfiltrasyon genellikle bilateral ve sıklıkla simetriktir. Fakat bir tarafın 
baskın olması sıkça görülebileceQi gibi komple! ünilateral görünümde 
izlenebilir. 

Sarkoidoz parankim lezyonları yıllarca deQişime uQramayabilecegı gibi, ani 
spontan regresyon da gösterebilir.Bir bölge veya lob lezyonu gerilerken bir 
başka alanda yeni lezyon oluşumu veya progresyonu izlenebilir. Yeni oluşan 
parankima! lezyon degişik bir patern veya daQılım gösterebileceQı gibı 
infiltrasyonun göçü niteliQinde de gözükebilir (40). 

Sarkoidoz lezyonları ender olarak kavitasyon oluşturur. Doku yıkımı genellikle 
granülomun santral ıskemik nekrozuna baQlıdır. Multipl, tek , ince veya kalın 
duvarlı kaviteler unilateral veya bilateral olabilirler. DiQer kistik veya kavite 
benzeri lezyonlardan; bül, lokalize bronşektazi, süperimpoze piyogenlk veya 
fungal enfeksiyon sık deijildir. Uzun süreli kavitasyon veya büller içerisinde 
aspergilus fungus topu izlenebilir (40). 

Bir çok olguda steroid tedavisi olsun yada olmasın süresi tahmin edilemeyen 
bir zaman diliminde lezyonlar minimal rez.idü bırakarak veya hiç rezidü 
bırakmadan gerileyebilir. Bir çok nükslere raijmen akci!)er parankiminde 
destrüksiyon izlenmeyebilir. Ancak %10 olgu ekstensif fibrozise progrese olur. 
Bu progresyon genellikle yıllar alsa da destrüksiyonun akselere bir şekilde bir 
kaç ay içerisinde görülmesi de mümkündür (40). 

Erken fibrozisin radyolojik tanısı oldukça güçtür. İlerlemiş fibro-kistik 
de{)işikliklerin dil)er nedenlerden dolayı oluşan ileri pulmoner de{)işikliklerden 
ayrımı mümkün de{)ildir. Fibrozis kontraksiyonla beraber akcil)er volümünde 
azalma oluşturur, diafragmalar yüksek ve gergin duruma gelir. Geniş bül ve air-
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trapping nedeniyle akciger volümü artabilir. Balpete!)i kistlerinin oluşumu 
interstisyel fibrozisin sonucudur. 

Geri dönüşümsüz sarkoidoz lezyonlarını ayıracak radyolojik kriterler yoktur 
(23.43). Uzun süreli, persistan pulmoner dansiteler irreversibil fibrozisin 
göstergesi sayılmamalıdır {40). Çünkü sarkoid granülomları 28 yıl gibi (43) , 
uzun süre de(jişiklik göstermeden kalabilirler. Prognozu belirleyen belirgin 
radyolojik patern tanımlanmamıştır. Ancak tutulum alanı genişli!)i ölçüsünde 
daha ileri fıbrotik degişiklikler izlenmektedir. 

Sarkoidoz lezyonlarının kalsifikasyonu bildirilmiştir (44). Kalsifikasyonun 
sarkoidozun direkt sonucumu yoksa sekonder olarak mı gelişti{ji 

yanıtlanamamıştır (40). Hiperkalsemi ile ilişki yoktur. Ancak sarkoidozda 
metastatik, hiperkalsemi ile ilişkili yumuşak doku kalsifikasyonu bildirilmiştir. 

Plevral tutulum: Plevra sarkoidozu seyrek rastlanan ve patoloüik verifikasyonlu 
sadece birkaç vakanın bildirildi()! bir durumdur (40). Plevral sarkoidoz efüzyonla 
birlikte pulmoner infiltrasyon veya lenfadenopatinin görülebildigi , 2-3 ayda 
gerileme gösterebilen bir özellik taşır. Bilateral efüzyon , geniş sıvı birikimi ve 
plevral kalınlaşma ola!)an de!)ildir (40). 

Sakoidozda plevraı efüzyonun varlı!)ında kalp yetersizli!)i veya pulmoner 
embolinin ekartasyonu zorunludur. Tüberküloz ve fungal enfeksiyonların 
elenmesi için plevra biopsisi ve kültür çalışmaları gerekir. 

Spontan pnömotoraksın , end-stage sarkoidoz olgularında subplevral bleb 
rüptürü veya subplevral granülom nekrozu sonucu oluştu!)una inanılmaktadır 
(45). 

Hava yolu tutulumu: 

Larenks: Hastalı!)ın seyri sırasında multisistemik tutulumla beraber veya 
sistemik semptomlardan ba!)ırrısız olarak ızlenebilir. Sıklı{jı %2'dir. Epiglotis en 
sık etkilenir, ancak gerçek kordlarda seyrek tutulum izlenir. Lineer tomografi, 
larengografı veya BT morfolojik de!)işiklikleri izlemede yardımcıdır (40). 

Trakea: Trakea sarkoidozu seyrek tanı konan, subepiglotik bölgeden karinaya 
kadar kısa veya uzun segmentin tutulabildi!)i bir form gösterir. Granülomatöz 
proçes ana bronşa taşabilir, trakea tutulumu lokal veya difüz stenozda 
dilatasyon gerektirebilir (40). 

Bronş: Sarkoidozda bronşların etkilenmesi 4 de!)işik mekanizma ile oluşur 
(40). 

1- Lenf nodlarının eksternsek kompresyonu. 

Masif hiler ve bronkopulmoner lenf nodu sıklı!)ına karşın, bronşların eksternsek 
kompresyonu nispeten seyrek olarak izlenir. Bunun nedeni nodları bronşlara 
fikse eden perinodal reaksiyonun eksikli!)idir. Subkarinal, hiler veya 
bronkopulmoner lenf nodlarının kombine eksternsek bası etkisi ile intermedial ve 
sol ana bronş daralma gösterebilir. Lobar bronşlarda aynı grup lenf nodları ile 
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displasa olabilirler. Raspiratuar zorluk vaya stridor ana bronşların belirgin 
daralması ile oluşabilir. Lobar vaya segmantal bronşlar bronkopulmonar 
nodlarca ayrılıp, displase olabilir. Uzun süreli stanoz sonucu bronşektazi, 

komplat obstrüksiyon sonucu lobar veya sagmental atelaktazi bildirilmiştir . 

2-Endobronşial sarkoidoz herhangi bir boyuttaki bronşta ortaya çıkabilir. Belirgin 
bronş daralması veya oklüzyonu, tek veya multipl, lobar veya segmental 
atelektazi, bronş duvarı ve kartilaj destrüksiyonu ile bronşaktaziya neden olabilir. 

3-Fibrotik skar. Endobronşial lezyonun sikatrisyal fibrozisi veya progresif dans 
hiler veya perihiler distorsiyon bronşla daralma oluşturabilir. Bu morfolojik 
de!)işikllklar bronkografi, tomografi va BT yardımı ile damonstra edilebilir (40). 

4-Seyrek olarak granülomatöz proçes bronşial duvarı akstra-bronşial fokustan 
uzanarak tutabilir. Bir olguda arteriol adventisyasında sarkoidoz granülomunun 
bitişik bronşial duvarı tuttuöu bildirilmiştir(47). 



[ti· YÜKSEK REZOLÜSVONLU erı.:aiSAYARLI TOMOGRAFi 
t(YflJ3l) ~JJLl,,ANIMLVE ENDl~ASVO~LAFU; . . 

Akci!)er hastalıklarının vazgeçilmez diagnostik modalitesi hiç şüphesiz direkt 
akciğer grafisidir. Ancak direkt akciğer grafisinde göreceli olarak düşük 
atenüasyonıu lezyonlar ile normal parankima! yapılarının ayrım ı oldukça güç 
olabilmektedir. Bu minimal parankima! patolojilerin saptanmasını güçleştirir. 
Örnek olarak Epler ve arkadaşları 458 histolojik verifikasyonlu , infiltratif 
akci!)er hastal ığı bulunan olgu ile yaptıkları çalışmada 44 olgunun yani yaklaşık 
%10 olgunun normal akciğer grafisi bulunduğunu saptamışlardır (48). Ayrıca 
Gaensler ve Carrington akci!)er biopsisinde lnterstisyel tutulum saptanan %16 
olgunun akci!)er grafilerinin tamamen normal oldugunu bildirmişlerdir (49). ikinci 
önemli bir nokta ise, normal veya patolojik bazı parankima! yapıların akci!)er 
grafisinde süperpoze olabilmesi ve lezyon ayrımının ileri derecede zorluk 
gösterebilmesidir. Mc Loud ve arkadaşları difüz akci!'.)er hastalı!'.)ı olan ve açık 
akci{ıer biopsisine giden 365 olgulu araştırmalarında sadece %50 olguda ilk 
seçenek , %78 olguda ilk üç seçenek ile histolojik tanıya yaklaşılabilmişlerdir 
(50). Dolayısıyla akci!)er parankim hastalıkları nın tanı algoritmasında akci{ıer 
grafisinden daha sensitif ve spesifik tanı yöntemlerine gereksinim duyulması 
do!)al karşılanmalıdır. Diagnostik radyolojide çok önemli bir aşama olarak kabul 
edilen bilgisayarlı tomografi (BT) , süperpozisyondan arınmış kesit anatomisini 
içeren görüntüleri ile 1980 "li yıllarda giderek artan oranda kullanılan bir teknik 
olagelmiştir. Ancak ilk yıll arda kullanılan 1. ve 2. generasyon BT 'ler uzun çekim 
zamanı (18 saniye) ve 1 cm kesit kalınlıQı kullanımı nedeniyle elde edilen 
yetersiz anatomik detay sonucu sadece PA grafiyi onaylayıcı rol oynamışlardır. 
Bu dönemde parankima! akci{ıer hastalıklarının tanısında BT kullanımı ve 
tanıya katkıları ile ilgili sadece birkaç yayına rastlayabiliriz (51,52,53,54). 

Fokal akci!'.)er lezyonları ve akci!'.)er nodüllerinde rezolüsyonun arttırılmasının 
gereklili{ıini, ilk kez 1980 yılında Siegelman (55) kalsifiye nodülde 5mm' lik 
kolimasyonu kullanarak göstermiştir. Daha sonraki yıllarda bilgisayar 
teknolojjisinin hı zlı gelişimi ve yeni modern BT cihazlarının piyasaya çıkması ile 
günümüzde kullanılan kolimasyon 1 mm' ye kadar incelmiştir (56,57,58,59). 
Günümüzün BT cihazları ile mükemmel spatitial rezolüsyon ve anatomik detay 
elde edebilmektedirler. ince koli mas yon (1 mm- 1,5mm- 2mm) ve yüksek 
rekonstrüksiyon algoritmasını kullanabilen bu cihazların akciğer parankiminin 
normal ve patolojik parankim değişikliklerini gösterebilen interstitiel patolojilerin 
yorumunu saglayan çekim protokolü ve tekniğine HIGH RESOLUTİON CT 
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(HRCT) adı verilmekte, diQer torasik patolojilerin incelenmesinde kullanılan 

standart kolimasyon ve normal rekonstrüksiyon algoritmasından oluşan tekni!)e 
ise " konvansiyonel BT " denilmektedir (60). High resolution CT pulmoner 
parankima! morfolojinin ve parankima! hastalıkların ortaya konmasında 
konvansiyonel BT ve PA akciQer grafisinden tartışmasız üstündür. Bu teknik 
pulmoner hastalıklarla u!)raşan klinisyen ve radyologlar tarafından her geçen 
gün popülaritesi artan bir yöntem olarak kabul edilmekte ve bu konuda yoi)un 
araşt ırmalar yayınlanmaktadır (60). 

HRCT ' nln Klinik Kullanımı : HRCT 'nin klinik kullanımı 5 ana temel üzerinde 
yogunlaşmaktadır (58,60). 

1- HRCT respiratuar distresi olan, anormal solunum fonksiyon testi olup PA 
akci!)er grafisi normal olarak deQerlendirilen olgularda kullanılmalıdır. Bu grupta 
tüm olgularda HRCT diagnostik sonuç vermese de, ço!)u olguyu çözümleyebilir. 

Çünkü bu grup olgular semptom ve solunum fonksıyon testlerinin interstisyel 
akciQer hastalı!)ı düşündürdüQü ancak görüntüleme yöntemleri ile sonuca 
varılamayan olgulardır. HRCT bu olgularda diQer yöntemlerle saptanamayan 
veya kanıtlanamayan amfizem varlı!)ını ek veya ileri bir yönteme gerek 
duyulmaksızın gözler önüne serebilir. 

2-Parankimal akci{ıer hastalıQının morfolojik karakterini göstererek (retiküler, 
nodüler, bal-pete!)i kistlen gibi ) spesifik tanıya ulaşım için gerekli detayı 
sa!)layabilir. 

3-HRCT reversibl veya lrreversibl akciQer deQişikliklerinin varlıgını, yayılımını 
göstermeye yardım eder. Eger HRCT bulguları aktif yani reversibl ise hastaya 
tanı amacıyla akcii)er blopsisi yapılabilir, buna göre tedavi planlanabilir. Di{jer 
taraftan inaktif veya end-stage de{jişiklikler mevcut ise biopsi gereksiz olacaktır. 

4-Pulmoner patolojinin daQılım ve ilerleyişini saptamada ve bu sayede hastalıga 
yönelik en uygun biopsi yerinin saptanmasında yol gösterici bir özellik 
taşımaktadır. Ço{iu difüz hastalık parçalı ve daQınık bir formda olup bazı alanlar 
daha yogun patoloji gösterir.Hatta fibrolik ve aktif alanlar aynı olguda bulunabilir. 
Buna en iyi örnek peribronkovasküler da{jılım gösteren sarkoidoz olgularıdır. 

HRCT aktif lezyon içeren bölümün direkt belirlenmesi ve biopsi yerinin 
saptanmasında endikedir. HRCT 'de patolojinin lokalizasyon ve görünümüne 
bagıı olarak rçogu zaman açık akciger biopsisi, bronkoskopi iie transbronşial 
biopsi yada bronkoalveoler lavaj arasındaki seçimde oldukça yol gösterici bir 
modalite niteli{jindedir. Peribronşial yayılım ve lokalizasyon gösteren bir 
patolojiye en kolay transbronşial ulaşım HRCT ile belirlenebilir. 
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5-HRCT hastalıkların aktivasyonunun belirlenmesinde, hastaların takibinde, 
başarılı tedavinin monitörizasyonunda veya yetersiz tedavinin saptanmasında 
başarıyla kullanılabilir. 

NORMAL ANATOMİYE KARŞILIK GELEN TERİMLER: 

Sekonder pulmoner lobül: 

Weibel'in tanımına göre yaklaşık bir düzine asinüsün oluşturduğu üniter akciğer 
strüktürü. Altıgen yapıda olan sekonder pulmoner lobül 1 ila 2,5 cm çaptadır (61-
64). Sekonder pulmoner lobül ven ve lenfatıkleri içeren konektif doku olan 
interlobüler septa ile çevrilidir. Lobülün santralinde arteriol ve bronşiol bulunur. 
Pulmoner lobül terimi yeteni olabilmektedir. 

hıterlobüler septum: 

Pulmoner ven ve lenfatikleri içeren ve konektif dokudan oluşan septum 
sekonder pulmoner lobülü çevreler ve sınırlar. Septa Weibel (61) tarafından 
tanımlandığı gibi subplevral veya periferal interstitıumun iç uzanımını oluşturarak 
akciğer yüzeyine dek , viseral plevra altına kadar uzanım gösterir. Bazı normal 
septalar HRCT ile görülebilir (65,66). 

Anormal olduğu durum: inter1obüler septal kalınlaşma 

hıtra/obü/er lnterstitium: 

interstitiel ağ interlobüler septa haricinde pulmoner lobül yapılarını destekler. 
Normal olarak görülemezken HRCT ile kalınlaştığı durumlarda seçilebilir.Bu 
terim alveoler duvarların ince ağsı konektif doku yapılarını betimleme amacıyla 
parankima! interstitium, peribronkovasküler interstitium veya aksiyal interstitium 
ile aynı anlamda kullanılır (61,62). 

Anormal olduğu durum: intralobüler interstitiel kalınlaşma. 
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Lobüler kor: 

Santralinde • pulmoner lobülü dalları ile sulayan pulmoner arteriol içeren ve 
peribronkovasküler (aksiyal) interstitiumca desteklenen (61) lobül bölümüdür 
(68). 

Bu lobül bölümü aksiyal inters1itiumun komponenti olan septal veya parankima! 
interstitium tarafından desteklenir (61,67). 

Perlbronkovasküler lnterstitium: 

Kalın konektif doku kılıfı , pulmoner hilustan periterik akciQere uzanan bronş ve 
hiler damarları kuşatır.Weibel tarafından bu alan aksiyal interstitium olarak 
isimlendirilmektedir (61 ). 

HRCT eş de~eri: aksiyal interstitium ; bronkovasküler interstitium (67): 
bronkovasküler dal. 

Anormal olduQu durum: Peribronkovasküler lnterstitiel kalınlaşma 

Subplevral lnterstltlum: 

AkciQer yüzeyini fissürler dahil olmak üzere örten viseraı plevranın altında ki 
interstitiel kompartmandır. 

Anormal olduQu durum: Subplevral interstitel kalınlaşma 

PATOLOJiK ANATOMİYE KARŞILIK GELEN TERiMLER: 

Alr-space ( Hava boşluğu) konsol/dasyonu: 

Akci!)er opastte artışının altta uzanan damarları perdelemesi sonucudur. Bu 
bulgu genellikle aıveoler havanın sıvı, hücreler veya diQer bir materyal ile yer 
deQlştirmesi anlamına gelmektedir. 

Alr-space nodulü {hava boşluğu nodülü): 

1-2 mm ile 1 cm çap arasında deQişen HRCT ile air-space konsolidasyonu 
olgularında izlenen nodüllerdir . Genellikle peribronşial inflamasyon ile hava 
boşıugunu dolduran lokal alanlar anlatılmak istenir (58,69,70,71 ). 

Eş deQeri: "asiner nodül" veya" asiner gölge• olmasına karşın air-space nodül 
tercih edilmelidir. Çünkü konsolidasyon seyrek olarak asinerdir. 
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Bül: 

1 mm 'den ince duvarlı keskin demarkasyon alanı olan , boyutu 1 cm ve üstünde 
amfizem alanıdır(67,72). Subplevral büller genellikle distaı asiner (paraseptal) 
amfizemin sonucu olarak gelişirler (73,74). 

Sentrilobüler: 

Sekonder pulmoner lobülün santralini veya lobüler koru tutan patolojileri 
tanımlamak amacıyla kullanıl ı r. 

Eş deı:)er terim:" peribronşioler", "lobüler kor". 

Kistik hava boşfuğu (afr-space): 

Genellikle 3mm'den daha ince duvarlı belirgin sınırl ı, yuvarlak hava içeren 
lezyon olup 1cm çaplı veya daha büyük olarak izlenirler .Lezyonun duvarı çeşitli 
hücresel elemanlar taşımalarına karşın genellikle fibröz ve epitelyal natür1üdür. 
Kistik hava boşluı:)u sıklıkla Histiositozis-X ve lenfangioleiomyomatozis 
olgularında izlenir . 

Eş deı:)er terim: Hava kisti 

Graviteye bağlı opasfte (dependent opacity): 

Normal olarak da izlenebilen, supine pozisyonda posterior subplevral alanda 
izlenen, prone pozisyonda kaybolan dansite artışlarıdır. AkciQer volüm kaybına 
baQlı olarak gelişir. Subplevral çizgi tarzında olabilecegi gibi ,ince, keskın sını rlı 
veya yumuşak kontunu olarak da izlenebilir. 

Amfizem: 

Distal hava yollarının ,duvar yıkımının eşlik ettiQi sürekli ve anormal 
genişlemesidir. Fibrozis izlenmez. HRCT ile düşük atenüasyonlu alanlar olarak 
izlenir. Genellikle duvarları görülemez. lntralobüler damarlar bazen lüsent 
alanlar tarzında izlenebilir. 

Amfizem tipleri: 

Sentrllobüler amfizem. Asinüs santralinde bulunan respiratuar bronşların 
öncelikli olarak etkilenmesi sonucu HRCT 'de sekonder pulmoner lobül 
sant ralinin tutulmasının izlendi(li tiptir (72-74). Üst loblarda ve sigara içenlerde 
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sıktır. HRCT multipl, daOınık lüsent alanlar tarzında izlenir. Normal alanların 
arasına serpiştirilen alanların duvarları izlenemez. 

Eş deOer terim: sentriasiner amfizem, proksimal asiner amfizem. 

Panlobüler amfizem. Asinüsün tüm komponentlerinin üniform tarzda tutulduOu 
HRCT ile lobülün tamamının tutuluşunun izlenebildiOi amfizem tipine denir (72-
74). Alt loblarda baskın olarak görülür ve klasik olarak alfa-1 antitripsin eksikliOi 
ile ilişkilidir. HRCT · de genellikle geniş lüsensi alanları ve seyrek vasküler 
yapılar izlenir. 

Eş deQer terim: Panasiner amfizem 

Ground-glass (buzlu cam) gôrünümü: 

HRCT ile farkedilebilen sisli akciOer opasite artışı olarak izlenir. Air-space 
konsolidasyondan vasküler yapıları perdelememesi ile ayrılır. 

Bu bulgu minimal interstitiel kalınlaşma veya air-space doluşuna karşılık 

gelmektedir (58,75.76,77). Ground-glass görünüm difüz, daOınık veya nodüler 
patern gösterebilir. 

Honey-combing ( Bal peteği J g6rünümü: 

Kalın olabilen belirgin duvarlara sahip, 1-2mm'den birkaç cm·ye kadar olabilen 
kistik hava boşluklarına denir. Pulmoner fibrozisle hem ilişkili hemde sonucudur. 

EşdeOer terim: End-stage akciQer (78). 

HRCT eşdeQeri: Orta retiküler patern (75). 

"/nterface sign" (ara-yüz) belirt/si: 

Damar. bronş, viseral plevra gibi akciOer parankimine komşuluk gösteren 
yapıların kenarlarınını düzensiz görünümüdür (66,75). lnterstitiel kalınlaşmanın 
belirtisidir. 

/nterlobüler septal kalınlaşma: 

lnterlobüler septanın anormal kalınlaşması genellikle fibrozis, hücre veya 
başka bir materyal ile infiltrasyon sonucudur. Kalınlaşma yumuşak, nodüler 
veya düzensiz olabilir. 

HRCT eşdeOeri: Kısa çizgilenmeler (79). 
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Lobülü çevreleyen interlobüler septanın kalınlaşmasının HRCT eşde!)eri : "geniş. 

retiküler patern" (66,75) : "perilerik kemer", : " poligona! kemer"(79) , "poligon" 
(80), "heksagon". 

Nodüler septal kalınlaşmanın HRCT eşde!)eri: • Tespih septum belirtisi", "tespih 
sapta" (81). 

Septaların ardışık uzanımlı kalınlaşmasının HRCT eşde!)eri: "parankima! bant", 

"uzun çizgilenmeler". 

lntralobüler fnterstitiel kalınlaşma: 

lntralobüler interstitiumun kalınlaşması sonucu lobüler parankimin ince a!)sı yapı 
görünümü almasına denir. lntralobüler interstitiumun (septal interstitium, distal 
bronkovasküler veya aksiyal interstitium) kalınlaşmasına eşde!)erdir. 

HRCT eşde!)eri: "intralobüler çizgilenmeler·, "intralobüler bantlar" (65) , "küçük 
retiküler patern" (75). 

Mozaik perfüzyon: 

Bölgesel akci!)er perlüzyon farklarının HRCT ile atenüasyon farkları tarzında 
izlenmesi (70). Bu bulgu vasküler obstrüksiyona veya azalmış ventilasyona 
karşılık gelebilmektedir (82). 

Perlbronkovasküler interstltlel kalınlaşma: 

Parahiler bronş ve damarları çevreleyen aksiyal interstitiumun kalınlaşmasıdır 
(58,79,83,84). Bu durum bronşial duvar kalınlaşması ve pulmoner arterlerin 
boyut artışı veya nodüler görünüm alması ile oluşmaktadır (83). Sentrilobüler 
lokalizasyonda interstitiel kalınlaşma intralobüler arterlerin belirgin hale gelmesi 
ile peribronşial olarak nitelenebilmektedir. 

HRCT eşde!)eri: Peribronşial kalabalıklaşma, bronkovasküler dal kalınlaşması. 

"Signet ring sign" (Taştı yüzük belirtisi): 

Dilate kalın duvarlı bronkusa (yüzük,halka), pulmoner arter veya seyrek olarak 
dilate bronşial arterin (taş) eşlik etmesi ile taşlı yüzük görünümü oluşmaktadır. 
Bu bronşektazi için diagnostiktir (72,85,86). Peribronşial interstitiel kalınlaşma 
veya peribronşial kalabalıklaşmadan ayrımı bronkusun geniş olmamasına 
dayanır. 

Subplevral lnterstitlel kalınlaşma: 

Akci!)er yüzeyi boyunca uzanan plevral membrana komşu subplevral 
interstitiumun anormal kalınlaşmasıdır. Fissürier kenarlarında daha belirgin 
olarak izlenir ki bu da fissürlerin kalınlaşmış oldu!)u izlenimini verir . 

Fissürel kalınlaşma terimine tercih edilir. 
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Subplevral çizgilenme: 

Plevraya parelel ve 1 cm'den daha az mesafede ince kurvilineer opasitelere denir 
(87,88). Subplevral çizgilenme prone veya supine pozisyonla değişmez. 
Genellikle düzensiz konturlu olmakla beraber bazen yumuşak olabilirler. Sıklıkla 
librozise karşılık gelen bir bulgudur. Normal bir bulgu olabilen graviteye bağlı 
dansiteler1e ayırıcı tanısı yapılmalıdır. 

HRCT eşde{ieri:Subplevral kuıvilineer gölgelenmeler (87). 

Traksiyon bronşektazisf: 

Bronş duvarında ki fibröz dokunun parankima! librozis tarafından etkilenip, 
traksiyonu sunucu oluşan düzensiz bronşial dilatasyondur (65,89). Genellikle 
HRCT'de düzensiz konturlu olarak izlenir.Traksiyon bronşiolektazisinde 
etkilenen bölüm intralobüler bronşiollerdir.Figür 4' te HRCT lezyonları şematize 
olarak özetlenmeye çalışılmıştır. 

A 

D 

(Figure 4) A: interlobüler septal kalınlaşma sonucu 1-2,5 cm çaplı belirgin leşen 
sekonder pulmoner lobül septalarının oıuşturdu{iu poligona! yapı, B:İntralobüler 
interstitiel kalınlaşma, C: Bal-peteği kistleri , D: Peribronkovasküler interstitiel 
kalınlaşmanın eşlik ettiOi sentrilobüler lezyonlar, E: 1-2 mm çaplı interstitiel 
nodüller, F: Geniş interstitiel. nodüller, G: Alr-space nodüller, H: Ground-glass 
opasite, 1 : Sentrilobüler amfizem , J:Panlobüler amfizem , K: Akciğer kisti 
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VEYONTEM _....;.... ___________ _ 

A- OLGU SEÇiMi: 

1989-1993 yılları arasında ISTANBUL TIP FAKÜLTESi RADYODİAGNOSTIK 
ANABİLIM Dalına Pulmoner sarkoidoz tanı veya ön tanısı ile başvuran 54 
olgu inceleme kapsamımızda değerlendirildi. Olguların 44 'ü kadın, 10'u erkek 
idi 

7 olguya 2 kez olmak üzere toplam 61 High-resolution CT incelemesi 
yapıldı. Olguların 18 adedinin ilk çekim sırasında histopatolojik olarak 
sarkoidoz olduğu biliniyor idi. 36 olgunun çekimden 12 gün ile 7 ay arasında 
deQişen sürede patolojik verifikasyonu sağlanarak değer1endirme kapsamına 
alındı. 

B- iNCELEME YÖNTEMLERİ: 

Olgulara uygulanan HRCT incelemesi ISTANBUL TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJi 
ANABILIM Dalında ve Somatom DR•H Siemens (ERLANGEN-ALMANYA) CT 
cihazı ile gerçekleştirildi. 

Tüm parankima yönelik inceleme kontrast madde kullanmadan ve sırt üstü 
pozisyonda gerçekleştirildi. Ancak subplöral alana ait, yer çekimine bağlı 
fizyolojjik atelektazi veya patolojik lezyon kuşkusu varlığında incelemeye yüz 
üstü pozisyonda kesit alma işlemi de eklendi. Tüm olgularda yüksek 
rezolüsyonlu rekonsırüksiyon algoritması (kemik algoritması) kullanıldı. Hastanın 
kooperasyonuna uygun olarak 4 saniye veya 7 saniyelik kesit alma süreleri 
uygulandı. Çekim sırasında hastalara orta derecede inspirium sırasında nefes 
almamaları ve her defasında aynı hacimde nefeslerini tutmaları anlatıldı. Çekim 
anında hastayı uyaran ışık sistemine dikkat etmeleri bildirildi. Çeşitli 
nedenlerden dolayı ışık sisteminin yetersiz kaldığı durumlarda hasta , operatör 
masasından yapması gerekenler konusunda çekime eş zamanlı sözlü olarak 
uyarıldı. Çekim öncesi her hastanın digital topogramında çekim alanı 
işaretlendi. Kesit kalınlığı 1mm veya 2mm olarak uygulandı. Kesit aralığı 8mm 
veya 10mm olarak belirlenmesine karşın, bazı olgularda izlenen lezyona tekrar 
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geri dönülerek ilave kesitler alındı. Hiler ve mediastinal lenf nodlarının 
saptanması amaçlanan olgularda standart konvansiyonel kontrastlı çekim eş 
zamanlı olarak gerçekleştirildi. Kesitlerin alınmasını takiben çekim 
tamamlandıktan sonra eksposure işleminde akci!)er parankimine yönelik window 
ve center de()erferi kullanıldı. Bu amaçla olgulara göre degişmek üzere 
genellikle window (W): 1300-2000 ; center (C) ayarı ise -300 ile -600 arasında 
uygulandı. Seçilmiş olgularda plevra tutulumunu ve konglomera kitleleri 
de!)erlendirmek için normal mediasten penceresinde {W:350 C:50) görüntüler 
filme çekildi. Alınan kesitlere post-prosesing herhangi bir işlem yapılmadı. 

Görüntü boyutları çekim sırasında toraks duvarı sınır olacak şekilde ayarlandı. 
Bazı olgularda belirlenmiş lezyonların tekrar incelenmesi esnasında lezyona 
yönelik magnifikasyon ayarlamasına gidildi. 

C- DEĞERLENDiRME YÖNTEMLERi: 

HRCT incelemesi sonrasında her hastanın PA grafileri de!)erlendirilip, 
hastanın yaşı, cınsiyeti, şikayetleri ve hastalık sürecine ilişkin bilgilen içeren kısa 
bir form dolduruldu. Tedavi aşamasında olan olguların kullandıkları ilaç ve 
kullanım süreleri kaydedildi. Galyum sintigrafisi ve transbronşıal biopsisı olan 
olguların bu tetkiklerinin yapılış tarihleri ve di!)er laboratuar tetkiklerine yönelik 
ek bilgiler kaydedildi. 

Anormal bulguların de!)erlendirilmesl amacıyla her olgu 3 farklı zamanda 
yeniden de!)erlendirme işlemine tabi tutuldu. Sonuçları içeren kısa özetler 
kaydedildi. 

Çekim raporunun bir örne!)i hastanın film ve bilgilerini içeren bir dosyada 
toplandı . 

Araştırmamız kapsamında incelenen 54 olguda: 

1-Peribronşlal interstitiel kalınlaşma ve nodülarite 

2-Septa, bronşiol ve plevra! yüzle ilişkili küçük nodüller 

3-Konglomerasyon gösteren kitleler 

4-İnterstltiel retiküler patern 



5-Ground-glass (Buzlu cam) görünümü 

6-Septal kalınlaşmalar 

7-Traksiyon bronşektazisl 

8-Honey-comb (Bal peteği) görünümü 

9-Akciğer parankim distorsiyonu incelendi. 

Bulguların olgularda görülme sıklıQının yanısıra o olgu için çok belirgin ve ön 
planda bulgu ayrıca belirtildi. 
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BUL.GULAR 

PERİf!RONŞİAL 
NODULARffE : 

8'/TERSTİf İEL KALINLAŞMA VE 

Sarkoidoz histopatolojisi için oldukça önem taşıyan sarkoid granülomlarının 
daQıl ım ı lenfatikler yoluyla olup peribronkovasküler interstitıel alan bu yolun 
önemli bölümünü oluşturur. DiQer daQ ı lım yolları ise interlobüler sapta ve 
subplevral interslitiel alandır. Bu karakteristik daQılımı direkt akciger grafilerinde 
görmek çok zor olmakla birlikte HRCT ile kolaylıkla belirlenebilir. Olgularımızın 
15 'inde peribronkovasküler kalınlaşma ve nodülarite saptadık. 1 olguda 
peribronşial kalınlaşma ve nodülarite çok belirgin ve ön planda 
degerlendirildi.Peribronşıal interstitıel kalınlaşma ve nodülarite olgu grubumuzun 
%27 'sinde saptandı(Fig 5). 

(Fig 5): 42 yaşında kadın hastanın HRCT incelemesinde peribronşial kalınlaşma 
ve nodülarite izlenmekle. 



SEPTA, BRONŞKJL VE PLEVRAL YÜZEYLE İLİŞKiLİ 
KÜÇÜK NODÜLLER: 
Subplevral nodüller sarkoldoz için tipik olma özelliQi taşımaktadır.Bu nodüller 
histopatolojik olarak granülomlara karşılık gelmek1e olup boyutları 2 mm ile 1 cm 
arasında deQişmektedir. Olguları mızın 12' sinde tipik olan bu subplevral nodülleri 
izleyebildik. 2 olguda küçük çap l ı subplevral nodüller belirgin olarak izlendi. 
Septa, bronşiol ve plevra! yüzle ilişkili küçük nodüller %22 vakada saptandı (Fig 
6). 

(Fıg 6) : 31 yaşında kadın hastanın HRCT incelemesinde subplevral (küçük ok) 
ve inter1ober fissür lokalizasyonunda (büyük ok) nodüller izlenmekte. 

KONGLOMERAS YON GÖSTEREN KİTLELER: 
Konglomerasyon gösteren kitle iormasyonlar ı genellikle sarkoidoz olgularının 
ileri dönemlerinde izlenen interstitiel nitelikli granülomların birleşerek geniş 
parankima! opasiteler oluşturmaları şeklinde izlenir. Sarkoidoz olgularımızın 
5'inde parankima! konglomera kit lelere rastladık. Bu bulgu 2 olguda di!)er 
bulgulardan çok daha belirgin olarak izlendi (Fig 7). 
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(Fig 7 A-B): 56 yaşında kadın hastanın saOda konglomera kitle lezyonu 
izlenmekte. Ayrıca bilateral hiler adenopati ve parankima! interstitiel dansite 
artışları mevcut. Lezyonunu histopatolojik incelemesinde nonkazeifiye konfluen 
tarzda sarkoid granülomları izlenmekte. 
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AvTERSTirİEL RETİKÜLER PATERN: 
Retiküler patern olgularımızda araşt ı rılırken ince, orta ve geniş retiküler patern 
olarak 3 grupta incelendi. 

lnterstisyumun yaygın tutulumu sonucu oluşan, 2-4mm arası a!)sı yapılar ince 
retiküler patern, primer lobül patolojisi sonucu oluşan 6-10mm çaplı yapılar 
orta retiküler patern, sekonder pulmoner lobülün belirginleşmesi ile oluşan 
yapılar ise geniş retiküler patern olarak de!)erlendirildi. 

Olgularım ızın 21 'inde retiküler patern saptandı (fig 8) . ince, orta ve geniş 
ratlküler patern da!)ılımı ise tablo 2 'de özetlenmektedir. 

20 

15 

10 

5 

iNCE ORT4 GENIS 

tablo 2 

Toplam 21 olgunun 4'0nde restriktif tarzda solunum fonksiyon testi (SFT) 
bozuklu!)u izlenmiştir. Di!)er olguların 9'unda solunum yakınması izlenmemiş 
olup bu grup solunum fonksiyon testleri açısından de!)erıendırilmemiştir. Olgu 
grubumuzda solunum fonksiyon testlerinde bozukluk saptanan 7 hastanın HRCT 
paternıerine göre da!)ılımı tablo 3'de özetlenmektedir. 

HRCT PATERNLERI 

Yaygın nodül 

Orta derecede 
bozukluğu 

1 

Yaygın retiküler palern 4 

Yaygın ground-glass 1 
görünüm 

TABLO 3 

SFT ileri derecede 
bozukluğu 

1 

SFT 



.. 
(Figür 8): Üst loblardan alınan HRCT kesitinde yaygın ince retiküler patern 
artışı izlenmekte. 
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GROUND-GLASS (BUZLU CAM) GÖRÜNÜMÜ: 
Ground-glass görünüm interstitium ve alveollerin etkilenmesi ile oluşabilen 
sarkoidoz aktivasyonu açısından oldukça de!}erli bir bulgu olarak 
bildirilmektedir. Araştırma grubumuzda 4 olguda ekstensif biçimde genel 
görünüme tamamen hakim olmak üzere, toplam 16 olguda ground-glass 
görünüm izlenmiştir (%29) (FİG 9). 

Bu olguların 4'ünde Galyum sintigrafisi, 4'ünde bronkoalveoler lavaj, 6'sında 
Angiotensin converting enzim (ACE) ile aktivasyon açısından korelasyon 
araştırılabilmiş olup sonuçlar tablo 4'de özetlenmeye çalışılmıştır. 

KORELASYON 
ORANI 

TABLO 4 

Galyum 

4/4 
(%100) 

BAL 

2/4 
(%50) 

ACE 

2/6 
(%33) 
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(Fig 9): Yama tarzında bronş ve damarsal yapıl arı perdelemeyen Ground-glass 
görünümü izlenmekte (ok). 

SEPTAL KALINLAŞMALAR: 

interstitiel fibrozis sonucu sekonder pulmoner lobül septaları kalınl aşabilmekte 
ve sekonder pulmoner lobül yapısı belirgin olarak izlenebilmektedir. lncelediOimiz 
olgu ların 2o·sinde septal kalınlaşma izlendi. 4 olguda belirgin olarak izlendi (lig 
1 O). 



41 

(Fig 10): Bilateral hiluslardan plevraya dek uzanan fibrotik bantlar ve septal 
kalınlaşmalar izlenmekte. 
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TRAKSİYON BRONŞEKTAZ/sl: 
Traksiyon bronşektazisi gerçek bir bronşektazi olmayıp akci§er parankim 
fibrozisine ba§lı olarak peribronşial kalınlaşma ve düzensizleşme sonucu oluşan 
lezyonlardır. fnceleme grubumuzda 7 olguda traksiyon bronşektazisi saptandı 
(fig 11 ). 

(Fig 11 ):Üst loblar düzeyinden alınan kesitte parankima!, peribronşial 
kalınlaşma, interstitiel patern artışı ve traksiyon bronşektazileri izlenmekte (ok). 
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HONEY-COMB (BAL PETEĞi) GÖRÜNÜMÜ: 
Bal peteği görünümü fibrozis ile beraber akci!)er çatısının disorganizasyonu 
sonucu oluşan kistik görünümün adlandı rılmasıdır..Bir kaç milimetreden 2 cm·e 
kadar ulaşabilen kistler genellikle periferik ve subplöral lokalizasyonludur.Bal 
peteği görünümü akciğer yıkımının son dönem belirleyici bulgusudur. 
Olgularımızda 6 hastada bal peteği görünümü izlendi. 3 olgumuzda diğer 
bulgulardan daha belirgin idi (fig 12). 

(Fig 12): 27 yaşında erkek hastanın üst loblarda daha belirgin olmak üzere 
yaygın intraparankimal ve subplevral bal-peteği kistleri ve parankima! 
disorganizasyon izlenmekte (END-ST AGE deQişiklikler). 
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AKCİĞER PARANKM DİSTORSİYONU: 
End stage akciQer deQişiklikleri sonucu fibrozis normal parankimin çatısını 
bozarak distorsiyon ve yıkıma neden olur. Parankimal distorsiyon olarak 
adlandırılan bu durum olgularımızın 4'ünde saptandı. 2 olguda belirgin olarak 
izlendi . (fıg 13). 

11 olgu parankim tutulumu açısından normal olarak deQer1endirildi. 

(Fig 13):HRCT kesitinde fibrozisin neden olduQu akciQer parankim distorsiyonu 
izlenmekte. 
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MA 

Pulmoner sarkoidoz gerek mediasten gerekse parankim tutulumu özellikleri 
açısından oldukça tipik bulgular içermesine karşın , ayırıcı tanı aşaması de{ıişik 
dönemde ki olgularda güçlükler gösterebilmektedir. Ayrıca pulmoner sarkoldoz 
olgularının parankim bulgularının reversibl veya irreverslbl olması hem hastanın 
prognozu hemde tedavi endikasyon sınırını belirlemesi nedeniyle oldukça 
önemlidir. 

Sarkoidoz nodülleri: Sarkoidoz granülomları sarkoidoza özgü, 
peribronkovasküler interstitiel alan boyunca da{ıılım gösteren ayrıca interlobüler 
sapta ve subplevral alanda da izlenebilen lezyonlardır. Bu karakteristik da{ıılımı 
akciQer grafisinde saptamak oldukça güçtür. Bu granülomlar HRCT ile kolayca 
izlenebilirler (lig 14a-b) (90,91,92). 

Sarkoid granülomlarının bu tipik daQılımı hastalıQın kesin tanısının konması için 
yapılması gereken transbronşial blopsi için de önemli bir avantaj 
oluşturmaktadır. Sarkoid granülomları mikroskopik boyutta olmalarına karşın, 
birleşerek makroskopik boyuta ulaşabilmektedirler. 

Sarkoidoz granülomlarına karşılık gelen sarkoid nodülleri başlıca şu 

lokalizasyonlarda izlenir: a- parahiler damar ve bronşlara bitişik olarak, b-lobüler 
k.or lokalizasyonunda, interlobüler sapta lokalizasyonunda, c-majör fissürlere 
bitişik, d·subplevral alanda (90,91,93,94,95) . 

Subplevral alan yerleşimli nodüller sarkoidoz için tipik olmasına karşın(90) 
silikoz ve lenfanjitis k.arsinomatoza olgularında da lzlenebilmektedir(96). 

Sarkoid nodülleri çogu olguda düzensiz kenarlı olup her iki akciQerde yaygın 
olarak izlenirler. Ancak %50 olguda bu nodüller lokal olarakta izlenebilir. HRCT 
ile izlenebilen nodüllerin boyutları 2mm ile 1 cm arasında de{ılşmektedir (60). 
Sarkoid granülomları ayrıca HRCT ile saptanabilen düzensiz parahiler bronşial 
duvar kalınlaşmasına neden olabilirler. 
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(Fig 14A-B): (HRCT) 2-3mm boyutlu küçük iyi sınırlı nodüller izlenmekte. 
Subplevral, major lissüre komşu ve sentrilobüler yerleşimde izlenen nodüllerin 
histopatolojisinde HRCT ile korale subplevral, sentrilobüler,peribronşial ve 
septal granülom grupları izlenmekte. 
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Sarkoidoz olgularında nodüllerin saptanması tan ı amacının yanısıra pozitif 
biopsiye ulaşmakta önem taşımaktadır. Sarkoidoz olgularında prognozu 

belirleyen fibrozise gidiş , alveolit saptanan olgulara göre nodül saptanan 
olgularda daha az önem taşımaktadır (97). Kor1ikosteroid tedavisi sonrasında 
çekilen HRCT incelemesinde Brauner ve arkadaşları nodülaritede belirgin 
azalma saptamışlardır (91,98). 

Bizim olgularımızdan HRCT ile izlenen ve nodüler lezyonları olan 4 olgunun 2' 
sinde nodüler lezyonlarda belirgin del)işiklik olmamasına karşın , 1 olguda 
regresyon ve 1 olguda progresyon izlendi. Brauner ve arkadaşlarının 
çalışmasına göre sarkoidoz nodülleri potansiyel reversibl lezyonlar niteli0i 
taşımaktadır(98). 

Nonkazeifiye sarkoidoz granülomları aıveolitin progresyonu ile oluşurlar. 

Nonspesifik interslitiel pnömonitis (alveolltis) granülom oluşumunu indükler 
(100). Alveolitis spontan rezorbe olabilir veya granülom yani nodül oluşumuna 
ilerleyebilir (101 ). Histopatolojik olarak alveol it ve granülomlar deOişik 
dönemlerde deOişik kombinasyonlar oluştururlar (45). Ekstensif alveolit 
olgularında granülom oluşumu nadirdir. Alveolitin daha az baskın duruma 
gelmesi ile granülom sayısında ar11ş görülebilir ve mikroskopik olarak alveolitln 
çözülmesi ile granülomlar aktivitelerine devam eder (99). 

Histopatolojik olarak izlenebilen bu ters durum HRCT ile radyolojik olarak 
olgularımızda da izlendi. Ekstensif alveolitın (ground-glass görünümün) izlend!Oı 
4 olgunun hiç birinde belirgin peribronkovasküler nodüller izlenemedi. Aynı 
ölçüde nodül oluşumunun ön planda oldu{ıu 5 olgunun sadece 1 'inde ground
glass görünüm izlenebildi. Her iki bulgu Sitzbach sınıflamasına göre stage 2 
veya 3 grubunda del)ertendirildiler. 
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i-JTERSTİTİEL PATERN: 
Sarkoidozunda içerisinde oldugu interstitiel hastalıklarda hem klinik 
semptomatolojik önemi hem de End-stage de!'.',işikliklere gidişin belirlenmesinde 
uyarıcı olması açısından interstitiel retiküler patem önem taşımaktadır . lnterstitiel 
alanın progresif kal ınlaşması sonucu, interstitiumu oluşturan de()işik boyutta 
septalar belirgin hale gelmeye başlarlar.Bu süreç deQişik boyutlarda retiküler 
patern oluşması ile sonlanır. 5-10 mm çaplı olanlara orta retiküler patern, 2-5 
mm çaplı olanlara ince retiküler patem ve sekonder pulmoner lobül septalarının 
belirginleşmesi ile oluşanlara ise geniş retiküler patern adı verilmektedir (102) 
(lig 15). 

Pu.nıor\aıy ı _ 

8. 

Mcıdium reucutuon 

(fig 15): ince, orta ve geniş retiküler patern. 



49 

ince retiküler patern interstitiumun yaygın tutulumu sonucu oluşmaktadır. Orta 
retiküler patern ise primer lobülün tutulumu sonucu oluşur. Geniş retiküler patern 
sekonder lobül septalarının kalınlaşması sonucu poligona! sekonder pulmoner 
lobülün belirginleşmesi ile oluşur (102). Orta retiküler patern end-stage akci9er 
parankim deCişikliklerine gidişin ön habercisi niteliQindedir. Olgu grubumuzda en 
sık olarak ince retiküler patern saptanmıştır (BKZ TABLO 3) 

Tablo 3 'de izlendiQi gibi solunum fonksiyon bozukluCu retiküler patern 
hakimiyeti olan olgularda daha belirgin olarak izlenmektedir. Bu bulgumuz Müller 
ve arkadaşlarının (103) bulguları ile uygunluk göstermektedir. Müller ve 
arkadaşları da araştırmalarında düzensiz retiküler opasitesi olanlarda , nodüler 
opasiteli olgulara nazaran daha belirgin ileri dispne ve azalmış akciQer volümü 
saptamışlardır. Buna karşılık HRCT veya CT bulguları ile solunum fonksiyon 
bozukluQu arasında korelasyonu inceleyen araştırmalar deCişik sonuçlara 
ulaşmışlardır (94,95). Ancak günümüzde ço9u araştırıcı HRCT bulguları ile 
pulmoner fonksiyon testleri arasında sınırlı bir ilişki oldu9una inanmaktadırlar. 

Ground-glass (buzlu cam görünümü): 
Ground-glass görünüm akciQer opasitesinin vasküler yapıları perdelemeden 
artışını anlatmak için kullanılan nonspesilik bir terimdir. EQer vasküler yapılar 
perdelenirse konsolidasyon terimi kullanılır. Bir HRCT terimi olarak buzlu cam 
görünümü ise interstitiumun minimal kalınlaşmasını veya hava boşıu9u (air
space) tutulumunu anlatmak için kullanılır (58,76). Ground-glass görünümü 
septal veya alveolar interstitiumun minimal kalınlaşmasının , alveoler duvar 
kalınlaşmasının veya alveollerin içini dolduran hücre var119Inın belirtisi olarak 
izlenir. Pulmoner ödem, alveolitis, deskuamatif interstitiel pnömoni, aktif idiopatik 
pulmoner fibrozis, pnömosistis karinii pnömonisi, alveoler proteinosis, 
hipersensitivite pnömonisi ve erken radyasyon pnömonitisinde izlenebilen buzlu 
cam görünümü sarkoidoz olgularında hastalıQın aktivitesini gösteren önemli bir 
bulgu niteliQi taşımaktadır. Lynch ve arkadaşlarının çalışması ; sarkoidoz 
olgularında buzlu cam görünümünün aktif alveolite karşılık geldi9ini destekleyen 
ilk çalışmalardandır (91 ). 

Galyum sintigrafisi ile ground-glass görünümü arasında 4 olgumuzun 
tamamında aktivasyon korelasyonu izlenmektedir (lig 16a-b)(tablo 4). 



(Fig 16A-B):HRCT incelemesinde bilateral hiler adenopati ve yaygın Buzlu cam 
görünümü izleniyor.Aynı olgunun Galyum sintigrafisinde hiler ve parankima! 
tutulum izlenmekte. 
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Galyum sintigrafisi araştımıa grubumuzun çok ufak bir bölümüne yapılmasına 
karşın, sagıanan korelasyon bu konuda mevcut araştımıalarla uyumluluk 
içindedir. Bronkoalveoler lavaj ile lenfosit oran ve subgruplarının 
degerlendirilerek aktivasyonun belirlenmesi klinik olarak oldukça önemli bir kriter 
olmasına karşın %50 oranında korala edilebilmiştir. Burada sonucu etkileyen 
önemli bir özellik de buzlu cam görünümünün patogenezinde alveoler tutulumun 
yanı sıra lnterstitiel tutulumunda da rol oynayabileceginin hatırtanmasıdır. Olgu 
grubunun genişletilmesi özellikle galyum ile tüm buzlu cam görünümü olan 
olgularda korelasyon araştırılması çalışma kitinin ülkemizde bulunmaması veya 
çok zor temini nedeniyle olanaklı olmamıştır. Bu konuda yapılan son 
araştımıalarda HRCT ile saptanan ground-glass görünümün aktif alveolite 
karşılık geldigi ve Ga-67 ile koreıe edilebilecegi bildirilmektedir (91,98, 104). 

Bir di()er üzerinde tartışılması gereken nokta ise Sitzbach sınıflamasında dogaı 
olarak hastalıgın aktivasyonunu yansıtan buzlu cam görünümünün parankima! 
infiltrasyon gibi çok genel ve yüzeyel bir grup içerisinde de()erlendiriimesidir. 
Bize göre ise buzlu cam görünümü hastalı()ın prognozunun ve aktivasyonunun 
önemli bir belirleyicisi oldu()undan , en azından Galyum sintigrafisi ile beraber 
yeniden radyolojlk sınıflamanın (re-stagıng) önemli bır hareket noktası 
olmalıdır. 

Bal•peteği görünümü ve Akciğer parankim distorsiyonu 

Sarkoidoz olgularının %20 'sinin stage 4'e progrese oldukları bildirilmiştir(33,45) . 
Bu dönemin belirlenmesi tedavi yönünün de()lştirilebilmesi nedeniyle önem 
taşımaktadı r. Akciger parankim distorsiyonu ve Bal-pete()i kistleri kortikosteroid 
tedavisinin etkisiz olacagı lezyonlardır. Brauner ve arkadaşlarının çalışmasında 
(98,104) septal çizgilenmeler, nonseptal çizgilenmeler ve akci()er paran kim 
çatısının distorsiyonunda kontrol HRCT incelemelerinde ilerleme saptamışlardır. 
Bu çalışmaya göre nodül ve dansıte degişiklikleri ise regresyona 
u()rayabilmektedir ( figür 17) (104). 
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(Fig 17 A-8):32 yaşında erkek hastanın HACT incelemesinde (A); air-space 
opasitelerin peribronşial daOılımı, santral bronş dilatasyonunun neden olduOu 
bronşektazi ve irreversibl fibrozisin oluşturduOu akci!)er parankim distorsiyonu 
izlenmekte, ayrıca interlobüler septal kalınlaşmalar ve ground-glass görünümü 
dikkati çekmekte. Olgunun 5 aylık kortikosteroid tedavisi sonrasında çekilen 
HACT incelemesinde (B):Ground-glass görünümünün bir miktar,interlobüler 
septal kalınlaşmaların belirgin azaldı!)ı; ancak fıbrozisin oıuşturduOu distorsiyon 
ve ıraksiyon bronşektazisinin deOişmedi!)i izlenmekte (104). 
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End stage de!)işikliklerin izlendi9i 3 olgumuzda aktif alveolite karşılık 
gelebilecek ground-glass görünümünün izlenmesi oldukça önem taşımaktadır 
(fig 18). Çünkü direkt grafiye göre tanımlanan SITZSBACH sınıflaması bu grup 
hastalarda yetersiz kalmaktadır. Olgumuzda da izlendiQi üzere üst loblarda 
parankima! distorsiyon ve End-stage degişikliklere karşın yer yer ground-glass 
görünümü nedeniyle genellikle hızl ı progresyon gösteren bu olguların stage 4 
kabül edilmesi oldukça zordur. Buna karşın stage 2 olarak kabulü ise progresif 
seyiri yansıtmamaktadır. Ayrıca Siltzbach sınıflamasında lenf nodları ile 
parankim infiltrasyonu arasında sınıflamaya yansıtılan ters ilişki lenf nodları ile 
beraber end-stage ileri deQişikliklerin bulunabilecegi olgularda yetersizlik 
göstermektedir. Stage 3 ve 4 olgularında fibrozis bulguları ile birlikte aktif 
lezyonların bulunabilece()i ve bu iki ayrı patolojinin ayrımı için en azından kesin 
PA grafi kriterlerinin olmadıgı bilinen bir gerçektir (45). Ancak HRCT bizlere bu 
ayrımı sa(jlayabilmektedir (91,98). 

KONGLOMERE KiTLELER VE TRAKSIYON BRONŞEKTAZISI: 

Traksiyon bronşektazisi interstitiel fibrozise sekonder gelişen, parankim 
fibrozisinin sekonder bir bulgusu niteliQindedir. 7 olgumuzda (%13) izlenen 
traksiyon bronşektazisinin sarkoidozdan çok fibrozisle ilşkili deQerlendirilmesi 
gerekmektedir. 5 olgumuzda (%9) izlenen konglomere kitleler ise ayırıcı tanı 
açısından önem taşımaktadır. Konglomera kitleler granülomların ekstensif 
biçimde birleşmesinden oluştukları için özellikle hastalı!)ın seyir hızı ve şiddeti 
hakkında fikir verebilir. Bu konglomera kıtlelerin mallgn kitleler ile ayırıcı tanısı 
foka! lezyon özellikleri göz önünde tutularak yapılmalıdır. Sarkoldoz olgularında 
üst lob lokalizasyonunda fibrozisin neden oldugu damar ve bronşlarda 
distorsiyon oluşturan santral kalabalıklaşma bildirilen bir görünümdür(60). Ancak 
benzer görünümün silikoz ve pnömokonyoz olgularında da izlenebilecegi 
unutulmamalıdır (105). 
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(Fig 18): 24 yaşında erkek hastanın HRCT incelemesinde üst loblarda parankim 
distorsiyonunun oluşturduğu END-STAGE de('ıişikllkler, aft loblarda sa('ılam 

parankim alanları ve yer yer ground-glass tutulum alanları izlenmekte.Ayrıca 
bilateral hiler adenopati ve traksiyon bronşektazileri dikkati çekmekte. 
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Sarkoidoz multisistemik bir hastalık olmakla birlikte torasik bulgular klinik ve 
radyolojik öncelik taşımaktadır. Gelişen tanı modalitelerine raı:)men kimi zaman 
hastalıQın ayırıcı tanısında güçlükler çıkabilmektedir. Özellikle ülkemizde 
tüberkülozun gündemde olması ve bir çok hastalıQı (histopatolojik benzerlikte 
dahil olmak üzere} taklit edebilmesi nedeniyle, klinisyen kısa dönem 
antitüberkülo tedaviyi denemekte ve bekle gör şeklinde bir stratejiye 
yönelmektedir. Konvansiyonel bilgisayarlı tomografi toraksın incelenmesinde 
oldukça büyük katkılar saı:)lamasına karşın , sarkoidoz gibi parankim 
lezyonlarının önem taşıdıgı hastalıklarda yetersiz kalabilmektedir. ince kesit 
özelliği ve yüksek rekonstrüksiyon algoritması ile daha detaylı inceleme olanağı 

veren High-resolution CT bu gün için tartışılmaz bir konum taşımaktadır. 

Araştırmamızda 54 sarkoidoz olgumuzun HACT patemlerini , bu patemlerin 
klinik , laboratuar korelasyonunu , parankim bulgularının prognoz ve 
aktivasyonla ilişkisini inceledik. Olgu sayımız kısıtlı olmasına karşın buzlu cam 
görünümü ile Galyum sintigrafisi arasında aktif alveolite karşılık gelen 
korelasyon saptadık. Akciı:)er parankim distorsiyonu ve bal-peteı:)i kistleri 
irreversibl lezyonlar olarak deQerlendirildı. Parankim fibrozıs paternleri arasında 
olgu grubumuzda en sık ince retiküler patern saptandı. Yaygın reliküler patern 
saptanan olguların daha belirgin solunum fonksiyon testi bozukluQu gösterdiQi 
olgu grubumuzda da izlendi. Peribronşial kalınlaşma ve nodülarite %27 
subplevral nodül· %22, ground-glass görünüm :%29, retiküler patern: %25 
,irreversibl deQişiklikler :%8-10. konglomera kitle: %9 oranında izlendi. 

HRCT ile sarkoidoz tanısı şüphesiz daha büyük bir başarı yüzdesi ile 
konabilmekte, hastalı{ıın aktif dönemi ile korala ground-glass görünüm 
saptanabilmekte, kesin tanı amaçlı biopsı lokalizasyonu belirlenebilmektedir. 
Ayrıca hastalıQın reversibl ve irreversibl lezyonları tanımlanmış olup, 
kortikosteroid tedavisinin sınırlarını yeniden daha efektif çizmek mümkün 
olabilmektedir. Şüphesiz hem HRCT bulgularının daha detaylı tanımlanması, 
hemde HACT 'nin yararlılı{ıının ve di{ıer modalitelerle korelasyonunun ortaya 
çıkarılması için daha geniş serilere gereksinim vardır. 

Sarkoidoz nodülleri biopsi lokalizasyonunun belirlenmesi açısından ve 
kortikosteroid tedavisi ile reversibl nitelik taşımalarından dolayı önem 
kazanmaktadırlar. lnterstitiel tutulumun kanıtı olan retiküler patern solunum 
fonksiyon testlerinin progresyonu ile uyumluluk göstermesi açısından 
deı:)erlendirilebilir. Buzlu cam görünümünün ise aktif alveolit ile sıkı korelasyonu 
nedeniyle en dikkat çekici HRCT bulgusu olma özelliı:)ini taşıdığına inan ıyoruz. 

Sarkoidozu bir süreç içerisinde deı:)işik dönemler içeren bir hastalık olarak kabül 
edersek ; hastalığın aktivasyonu kadar önemli diğer bir özellik de, end-stage 
de{ıişi klikler veya bu dönemi yansıtan bulgulardır. Sitzbach sınıflamasının 
prognostik seyiri belirlemede indikatör rolu geniş serili araştırmalarda 
kanıtlanmıştır. Ancak Siltzbach sınıflamasının HRCT temel alınarak revizyonu 



en azından gelişen görüntüleme tekniklerine uyarlama açısından gereklidir. Bu 
yeni sınıflaman ın hareket noktası ise aktif hastalık dönemini, reversibl-irreversibl 
degişiklikleri yansıtan HRCT lezyonları gibi daha objektif radyolojik 
parametreleri içermek olmalıdır. 
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Araştırmamızda 54 sarkoidoz olgusunun High-resolution CT bulguları , bu 
bulguların klinik yararlılıQı incelenmektedir. 

Sarkoidoz nodülleri hastalı()ın histopatolojisini en iyi yansıtan non-kazeifiye 
granülomlara karşılık gelmekte olup reversibl nitelik taşımaktadır. lnterstitiel 
tutulum sonucu oluşan retiküler patern hastanın klinik ve solunum fonksiyon testi 
sonuçları i le uyumluluk göstermektedir. Aktif alveolite karşılık gelen buzlu cam 
görünümü ise sarkoidoz oldu()u kesin saptanan olgularda hastalık aktivasyonu 
veya takibi açısından dikkatle de()erlendirilmesi gereken bir bulgudur. Bal-peteQi 
görünümü ve parankim distorsiyonu irreversibl lezyonlar olarak kabül edilmekte 
ve tedavi planlamasını de()iştirilebilmektedir. Pulmoner sarkoidozun daha 
detaylı ve anatomo-patolojık korelasyona dayalı, klinik ve tedavi 
endikasyonlarını yansıtan objektif görüntüleme parametreleri ile yeniden 
sınıflandırılması gerektiQine ve bu sınıflamada da HACT 'nin önemlı bir yeri 
olduı)una inanmaktayız. 
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