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akCiğer kanserini maskeleYen tüberküloz 
absesi
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giriş: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve akciğer tüber-
külozu (TBC) birlikteliği nadirdir. Akciğer kanserinin %0,7’sinde akciğer 
tüberkülozu saptandığı bildirilmektedir. Aktif tüberkülozlu hastalarda 
KHDAK varlığı nadiren şüphelenilir ve KHDAK tanısı tüberküloz lezyonuy-
la maskelenmesi nedeniyle gecikebilir. Aktif TBC nedeniyle tedavi alan ve 
sağ üst lob abse nedeniyle opere edilen ve postoperatif Yassı Epitel Hücreli 
kanser (YEHK) tanısı alan hastamızı sunmak istedik.

olgu: 56 yaşında erkek hasta akciğer TBC nedeniyle anti-TBC tedavi 
alırken sağ akciğer üst lobdaki abse görünümü nedeniyle tarafımızca de-
ğerlendirildi. Hastanın toraks BT’sinde sağ paratrakeal alanda 4 cm bo-
yutunda lenf nodu ve sağ üst lobda abse görünümü mevcuttu (Şekil 1). 
Hastanın yapılan flexible bronkoskopisinde bronş içi lezyon veya dıştan 
bası izlenmedi. Karina ve sağ alt paratrakeal alandan yapılan iğne biyop-
sileri sonucu granülomatöz iltihap olarak geldi ve sonrasında hastaya sağ 
üst lobektomi planlandı.

Hastanın yapılan sağ üst lobektomi sonrası patoloji raporu abse duvarına 
bitişik şekilde 2,3x1x1,8 cm çapındaki bir alanda Yassı epitel hücreli kanser 
tespit edildi. 4R ve 10 nolu lenf nodunda granülomatöz iltihap ve YEHK 
alanı izlendi, 7 nolu istasyonda granülomatöz iltihap mevcuttu, tümör ne-
gatif olarak geldi. Hasta onkolojik tedavi amaçlı üst merkeze yönlendirildi.

tartışma: Akciğer tüberkülozu ve KHDAK birlikteliği tanıdaki gecikme ne-
deniyle her iki hastalık için de sağkalım süresini düşürmektedir. Bu nedenle 
TBC tanısı veya tedavisi sırasında yapılan bronkoskopik işlemlerde mutlaka 
patolojik inceleme yapılmalıdır. Anti tbc tedavi alan hastalarda tedaviye yanıt 
alınamadığında, radyolojik kötüleşme olduğunda veya klinik şüphe duru-
munda tanı amacıyla invaziv prosedürleri de düşünmekten kaçınılmamalıdır.
anahtar kelimeler: Akciğer tüberkülozu, akciğer kanseri, Yassı epitel hücreli kanser

Şekil 1. (a) mediasten kesitinde 4R lenf nodu ve kitle görünümü, (b) parankim kesitinde 
kitle görünümü, (c) PA akc grafisinde sağ üst lob abse görünümü
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Bu olgu sunumunda bağışıklık sistemi normal bir hastada gelişen ve 
pulmoner hipertansiyona yol açan dissemine tüberküloz olgusu sunuldu.

51 yaşında sigara içmeyen kadın hasta 4 aydır olan ilerleyici dispne, 
öksürük, halsizlik ve bacaklarda şişme şikayeti ile başvurdu. Dış merkezde 

astım tanısı ile takip edilen hastanın astım atak tanısı ile bu süre içinde 4 
acil başvurusu ve 2 defa hastane yatışı olmuş. Başka bir merkezde pnö-
moni nedeni ile tedavi edilmiş, koroner arter hastalığı öntanısı ile koroner 
anjiografi yapılmış. Sonrasında ileri tetkik amaçlı kliniğimize yönlendiril-
miş. Dört ay öncesine kadar bilinen bir hastalığı yok. Yakın çevresinde 
tüberküloz teması yok. Fizik muayenesinde bilinci açık, koopere, siyanoze, 
vücut ısısı 36,8°C, nabız 126/dk, kan basıncı 110/70 mmHg ve solunum 
sayısı 24/dk, solunum sistemi muayenesinde bilateral bazallerde matite, 
sağda daha fazla olmak üzere bazallerde azalmış solunum sesi, bilateral 
ronküs, kardiyak muayenesinde kalp ritmik, S2 hafif sertleşme, mitral ve 
triküspit odakta 2. derece sistolik üfürüm saptandı. Abdominal muayene 
normal bulundu. Akciğer grafisinde bilateral 4. ön kosta seviyesine gelen 
açıklığı yukarı bakan plevral effüzyonla uyumlu dansite artışı saptandı. To-
raks BT’de mediastende çok sayıda büyümüş lenfadenopati, akciğer pa-
rankiminde çok sayıda özellikle subplevral yerleşimli küçük çaplı nodüller, 
bilateral dağınık buzlu cam alanları, her iki hemitoraksta plevral efüzyon, 
perikardiyal efüzyon ve kalınlaşma izlendi. Arter kan gazında ağır hipokse-
mik solunum yetmezliği, solunum fonksiyon testinde ağır derecede restrik-
tif tipte solunum fonksiyon bozukluğu mevcut idi. Laboratuarında anemi, 
lökopeni ve trombositopeni izlendi. Kan kültürü, romatoloji ve vaskülit 
markerları, hepatit paneli ve HIV incelemesinde özellik yoktu. Transtorasik 
ekokardiyografisinde sistolik PAP: 65 mmHg, perikardiyal sıvı ve konstrük-
tif perikardit (perikard kalınlığı 5 mm), sağ atrium lümenine protüze olan 
kitlesel lezyon, 2–3 derece MY saptandı. Plevra sıvısı eksuda özelliğinde 
bulundu. Balgam ARB incelemeleri 3 defa menfi idi. PET-BT’de bilate-
ral çok sayıda boyunda, mediastende ve abdomende hipermetabolik lenf 
nodları (lenfoma?), bilateral pulmoner metastatik nodüller, perikardiyum-
da artmış aktivite (perikardit?, malign tümör?) saptandı. Mediastinoskopi 
planlandı. Alınan lenf nodu biyopsisi nekroze granülomatöz inflamasyon 
ile uyumlu geldi. Mevcut bulgularla hasta dissemine tüberküloz kabul edil-
di ve anti-tüberküloz tedavi başlandı. Tedavi sonrası klinik, radyolojik ve 
laboratuar olarak iyileşme gösteren hastanın iyilik hali tedavinin 4. ayında 
da devam etmektedir.

Tüberküloz enfeksiyonu bağışıklık sistemi sağlam bireylerde dahi olduk-
ça geniş yelpazede ve farklı klinik tablolara yol açabilmektedir. Hızlı tanı ve 
tedavi başlangıcı hayati öneme sahiptir.
anahtar kelimeler: PET-BT, pulmonary hypertension, tüberküloz
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26 yaşında kadın hasta öksürük balgam kilo kaybı şikayetleri ile başvur-
du. Hastaya akciğer tüberkülozu tanısı kondu. Hastaya 4’lü antitüberküloz 
tedavinin 8. gününde nötropeni gelişti. Nötropeni yapan tüm nedenler 
dışlandı ancak sebebi bulunamadı. Hastanın 10. Gün nötrofil sayısı 317 
‘ye düştü. Sebebi bulunamayan nötropenik hastanın tüberküloz ilaçları re-
vize edildi. Etambutolün tedaviden çıkarılması üzerine nötropeninin dur-
duğu görüldü. Hastaya 3’lü antitüberküloz tedavi ile devam edildi.
anahtar kelimeler: Etambutol, tüberküloz, nötropeni
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Tüberküloz, m. tuberculosis comlexin neden olduğu en sık akciğer tut-
makla birlikte akciğer dışı tutulumlarında izlenebileceği enfektif bir hasta-
lıktır. Erişkinlerde en sık apexi tutan ve kavitasyonla seyreden postprimer 
tüberküloz görülür. Başlıca öksürük, balgam, gece terlemesi, kilo kaybı ve 


