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ÖZET
 
 Tüberküloz (TB) plörezi (TP), TB lenfadenitten sonra ikinci sıklıkta karşılaşılan akciğer dışı TB formu olup plevral efüzyonun 
en önemli etkenlerinden biridir. Bu çalışmada, TP şüpheli hastaların mikobakteriyoloji ve histopatoloji sonuçlarının demografik veri-
leri ile değerlendirilmesi ve izole edilen mikobakteri suşlarının anti-TB ilaç direnç paternlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
çalışmaya Kasım 2003-Ocak 2011 döneminde TP şüpheli 461 hasta arasından klinik materyalinde Ehrlich Ziehl-Neelsen boyama 
yöntemi ile aside rezistan bakteri (ARB) pozitifliği saptanan, kültüründe Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTC) izole edilen 
ve histopatolojik olarak TP tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. TP şüpheli 461 hastanın 69’una (% 14.9) mikrobiyolojik ve histopa-
tolojik incelemeler ile TP tanısı konulmuştur. Hastaların 41’i (% 59.4) erkek, 28’i (% 40.6) kadın ve yaş ortalamaları 44 (6-84) olarak 
bulunmuştur. TP tanılı 69 hastanın 35’inde (% 50.7) kültür pozitifliği, altısında (% 8.6) ARB pozitifliği ve 52’sinde (% 75.3) histo-
patolojik inceleme ile kronik granülomatöz inflamasyon saptanmıştır. Kültür pozitif 35 hastanın ikisinde (% 5.7) streptomisin (SM), 
birinde (% 2.9) izoniazid (İNH) ve birinde (% 2.9) etambutol, birinde (% 2.9) ise hem SM hem de İNH direnci belirlenmiştir. 
Hastaların hiçbirinde rifampisin direnci belirlenmemiştir. Geri kalan 30 (% 85.6) hastada ise primer anti-TB ilaçlara direnç tespit 
edilmemiştir. Özgeçmişine ve klinik bilgilerine ulaşılabilen 54 (% 78.3) hastada rastlanan en sık semptomlar sırasıyla nefes darlığı, 
öksürük ve göğüs ağrısı olarak belirlenmiştir. Hastaların yedisinde (% 13) önceden geçirilmiş TB, altısında (% 11.1) ise aile içinde 
ya da yakın çevresinde TB öyküsü saptanmıştır (yakın temas). En sık altta yatan hastalık diabetes mellitus olarak bulunmuştur. 
Plevral örneklerde TP tanısında kullanılan kültür, bakterinin üretilmesi ve ilaç duyarlılık paterninin belirlenmesi açısından güvenilir 
ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Plevral örneklerin mikrobiyolojik ve histopatolojik yöntemlerle birlikte incelenmesi ile tanısal verimlilik 
ciddi oranda artmaktadır.
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SUMMARY

Evaluation of 69 Tuberculous Pleurisy Patients and Their Antituberculosis Drug Susceptibilities

 Tuberculous pleurisy (TP) is the second common form of extrapulmonary tuberculosis (TB) after TB lymphadenitis and it is 
one of the major causes of pleural effusion. In this study, we aimed to evaluate the mycobacteriological and histopathological results 
and demographic data of patients with suspected TP and to determine the anti-TB drug susceptibility patterns of these mycobacterial 
strains. Between November 2003 and January 2011, of the 461 patients with suspected TP the ones who had acid fast bacilli (AFB) 
by Ehrlich Ziehl-Neelsen staining method in clinic material, Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) in culture and histopatho-
logically diagnosis as TP were included in this study. Of the 461 patients with suspected TP, 69 patients (14.9 %) were diagnosed as 
TP with microbiological and histopathological evaluations. Of these patients, 41 (59.4 %) were male, 28 (40.6 %) were female and the 
mean age was 44 (6-84) years. Of the 69 TP patients, 35 (50.7 %) patients were culture positive, six (8.6 %) patients were AFB 
positive and chronic granulomatosis inflammation was detected in 52 (75.3 %) patients with histopathological examination. In two 
(5.7 %) patients streptomycin (SM) resistance, in one (2.9 %) patient isoniazid (INH) resistance, in one (2.9 %) patient ethambutol 
resistance and in one (2.9 %) patient both SM and INH resistance was detected in culture positive 35 patients. Rifampicin resistan-
ce was not detected in the strains. In the remaining 30 (85.6 %) patients, primary anti-TB drug resistance was not detected. The most 
common symptoms among the 54 (78.3 %) patients,whose resume and clinical findings could be accessed, were respiratory disorder, 
cough and chest pain respectively. Seven (13 %) patients had previous history of TB, and six (11.1 %) of all, had domestic TB history 
(close contact). Diabetes mellitus was the most common underlying disease. 
 Pleural sample culture that is used for diagnosis of TP, is a reliable and indispensable method in terms of growth of bacilli and 
determination of drug sensitivity patterns. Additionally, diagnostic efficiency increases significantly when the pleural samples are 
evaluated both with microbiological and histopathological methods.
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GİRİŞ

 Tüberküloz (TB), dünyada infeksiyon has-
talıklarına bağlı ölümlerin en yaygın nedenle-
rinden biri olmaya devam etmektedir(4). Dünya 
Sağlık Örgütü 2012 raporuna göre 2011 yılında 
tahmini olarak yaklaşık 8.7 milyon (% 13’ü HIV 
ile ko-infekte) yeni TB vakası saptanmış ve bu 
vakaların 1.4 milyonu hayatını kaybetmiştir(30). 
Tedavi edilmeyen olgular genellikle spontan 
rezolusyona uğrasalar da bu olguların % 65’inde 
beş yıl içinde aktif akciğer TB ya da akciğer dışı 
TB formları gelişebilmektedir. Bu nedenle TB 
plörezi (TP) tanısının konulması ve uygun bir 
şekilde tedavi edilmesi çok önemlidir(16).
 Akciğer dışı TB görülme sıklığı toplumla-
ra ve bölgelere göre değişiklik gösterebilmekte-
dir. TP, TB lenfadenitten sonra ikinci sıklıkta 
karşılaşılan akciğer dışı TB formu olup plevral 
efüzyonun en önemli etkenlerinden biridir(7,19,27). 
TP, primer ya da reaktive TB sırasında gelişebi-
lir. Subplevral kazeöz odakların plevral boşluğa 
rüptürünün TP’yi başlattığı düşünülmekte-
dir(7,11,27).
 TP, TB insidansının düşük olduğu ülkeler-
de daha ileri yaşlarda görülürken TB insidansı-
nın yüksek olduğu ülkelerde çocuklarda ve genç 
erişkinlerde daha sık görülmektedir(2). Son yıl-
larda özellikle gelişmiş ülkelerde reaktivasyon 
TB formunda artışın meydana geldiği ve buna 
bağlı olarak hastaların yaş ortalamalarının gide-
rek arttığı belirtilmiştir(6).
 TP’nin tanısı, plevral sıvının analizi ve 
plevral biyopsi örneğinin incelenmesi ile konul-
maktadır. Alınan örneklerin biyokimyasal anali-
zi, histopatolojik ve mikrobiyolojik incelemeleri 
yapılmaktadır(10,27). TP’nin tanısı için kullanılan 
mikrobiyolojik yöntemler, Ehrlich Ziehl-Neelsen 
(EZN) boyama ile aside rezistan bakterilerin 
(ARB) mikroskopik olarak gösterilmesi ve 
Mycobacterium tuberculosis kompleksin (MTC) 
kültürde üretilmesidir(6,10). EZN boyama, hızlı ve 
ucuz, ancak duyarlılığı düşük bir yöntemdir. Bu 
incelemede, pozitiflik oranının % 3 ile % 8 ara-
sında değiştiği bildirilmektedir. Plevral mater-
yallerde mikobakterilerin üretilme oranının 
büyük değişkenlik gösterdiği (% 12-70) ve plev-
ral sıvının yatak başı inokulasyonu ve radyo-
metrik ya da nonradyometrik sıvı kültür sistem-

lerinin (BACTEC, MB/BacT, MGIT) kullanılma-
sı ile tanısal verimliliğin arttığı bildirilmekte-
dir(4,31).
 Plevra sıvısı ve dokusunun histopatolojik 
ve mikobakteriyel kültürünün birlikte değerlen-
dirilmesi şu an mevcut olan en duyarlı tanı yön-
temidir(15). Mikobakterinin izolasyonu sadece 
tanıya katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
epidemiyolojik çalışmalarda ve mikroorganiz-
manın duyarlılık paterninin belirlenmesinde de 
yarar sağlar(31).
 Akciğer dışı TB olgularının tedavi yaklaşı-
mı akciğer TB’si tedavisine benzemektedir. 
TP’de tavsiye edilen tedavi süresi primer ilaçlar-
la (izoniazid [İNH], rifampisin [RİF], pirazina-
mid [PZA], etambutol [ETM], streptomisin [SM]) 
iki ay iken idame tedavisi RİF ve İNH ile altı aya 
tamamlanmaktadır(6).
 Bu çalışmada, TP şüpheli hastaların miko-
bakteriyoloji ve histopatoloji sonuçlarının 
demografik verileri ile değerlendirilmesi, izole 
edilen mikobakteri suşlarının anti-TB ilaç direnç 
paternlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

 Bu çalışmada Kasım 2003-Ocak 2011 döne-
minde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikobakteriyoloji 
Laboratuvarı’na TP şüpheli 461 hastanın, çeşitli 
kliniklerden gönderilen toplam 654 klinik örne-
ği [plevra sıvısı (n=411, % 62.8), plevra dokusu 
(n=243, % 37.2)] incelenmiştir. Plevra dokuları 
videotorakoskopi yardımlı akciğer cerrahisi 
(VATS) ve açık biyopsi (torakotomi) şeklinde 
alınmıştır. Alınan doku örnekleri işleme alınma-
dan önce steril havanda ezildikten sonra 
N-asetil-L-sistein (NALC)-NaOH yöntemiyle 
homojenize ve dekontamine edilmiştir(5). Plevra 
sıvıları ise steril kabul edilip direkt EZN(29), kla-
sik kültür yöntemi Löwenstein-Jensen (LJ) ve 
hızlı otomatize sistemler (BACTEC 460 TB [2007 
öncesi çalışılan örnekler için]/BACTEC 
Mycobacteria Growth Indicator Tube [MGIT] 
960 [2007 ve sonrası çalışılan örnekler için])(14) ile 
mikobakteri varlığı yönünden değerlendirilmiş-
tir. Kültüründe ARB pozitifliği saptanan örnek-
lere geleneksel biyokimyasal yöntemler (niasin 
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birikimi, nitrat redüksiyonu, katalaz aktivitesi, 
para-nitrobenzoik asit [PNB]’li besiyerinde 
üreme, mikroskopik ve makroskopik koloni 
morfolojisi ile pirüvat içeren LJ besiyerinde 
üreme) kullanılarak identifikasyon işlemi yapıl-
mıştır(13). MTC üremesi belirlenen izolatların 
primer anti-TB ilaçlara duyarlılıkları BACTEC 
460 TB(24) ve BACTEC MGIT 960(25) sistemleri ile 
belirlenmiştir. Klinik materyalinde ARB pozitif-
liği saptanan, kültüründe MTC izole edilen ve 
histopatolojik olarak granülomatöz plörit tanısı 
alan hastalar çalışma grubumuza dahil edilmiş-
tir. TP tanısı konan hastalar retrospektif olarak 
incelenerek demografik özellikleri (yaş, cinsi-
yet), önceden geçirilmiş TB öyküsü, aile içi 
temas, semptomların varlığı, TP’ye eşlik eden 
diğer tıbbi problemler ile sigara içme öyküsü 
yönünden değerlendirilmiştir.

BULGULAR

 Çalışmamıza dahil ettiğimiz TP şüpheli 
461 hastanın 654 klinik örneğinin mikrobiyolojik 
(LJ/BACTEC 460 TB/BACTEC MGIT 960) ve 
histopatolojik incelemesi sonucunda 69 (% 14.9) 
hastaya TP tanısı konduğu belirlenmiştir. Bu 
hastalardan alınan 44 (% 63.7) plevra sıvısı ve 25 
(% 36.3) plevra dokusu örneği mikrobiyoloji ve 
patoloji laboratuvarlarına incelenmek için gön-
derilmiştir. TP tanılı 69 hastanın 35’inin (% 50.7) 
kültürünün pozitif (MTC) (25 plevra sıvısı, 10 
plevra dokusu), altısının (% 8.6) EZN yöntemi 
ile ARB sonucunun pozitif (3 plevra sıvısı, 3 
plevra dokusu) ve 52’sinin (% 75.3) histopatolo-
jik inceleme sonuçlarının pozitif (29 plevra sıvı-
sı, 23 plevra dokusu) olduğu belirlenmiştir. 
Kültür pozitif 35 (% 50.7) hasta irdelendiğinde, 
kültür pozitifliği ile birlikte dördünün (% 5.7) 
ARB (2 plevra sıvısı, 2 plevra dokusu) ve 18’inin 
(% 26) histopatoloji sonuçlarının (granülomatöz 
plörit) da pozitif (10 plevra sıvısı, 8 plevra doku-
su) olduğu tespit edilmiştir. İki (% 2.8) hastanın 
kültür sonuçları negatifken, ARB ve histopatolo-
ji sonuçları pozitif (1 plevra sıvısı, 1 plevra 
dokusu) bulunmuştur. Bununla beraber 32 
(% 46.3) hastanın sadece histopatolojik sonuçla-
rı (18 plevra sıvısı, 14 plevra dokusu) TP ile 
uyumlu bulunurken kültür ve ARB sonuçları 

negatif olarak bulunmuştur. Tek başına ARB 
pozitifliğine hastalarımızın hiçbirinde rastlanıl-
mamıştır. Mikrobiyolojik ve histopatolojik ince-
leme sonuçları negatif olan 392 hasta ise çalış-
maya dahil edilmemiştir (Tablo 1).

 

 Kültüründe MTC üremesi tespit edilen 35 
hastanın primer anti-TB ilaç duyarlılık sonuçla-
rına göre iki (% 5.7) hastada sadece SM, bir (% 2.9) 
hastada sadece İNH ve bir (% 2.9) hastada ETM 
direnci bulunmuştur. Bir (% 2.9) hastada ise hem 
SM hem de İNH direnci belirlenmiştir. Hastaların 
hiçbirinde RİF direncine rastlanılmamıştır. Geri 
kalan 30 (% 85.6) hastada ise primer anti-TB 
ilaçlara direnç tespit edilmemiştir (Tablo 2).

 
 

 TP tanısı alan 69 hastanın 41’inin (% 59.4) 
erkek, 28’inin (% 40.6) kadın olduğu tespit edil-
miştir. Hastaların yaş ortalaması 44 (6-84) olarak 
bulunmuştur. 
 TP tanısı alan 69 hastanın retrospektif ola-
rak dosyaları tarandığında hepsinin yaş, cinsi-
yet, mikrobiyolojik ve histopatolojik verilerine 
ulaşılabilirken, 54 (% 78.3) hastanın klinik ve 
özgeçmiş bilgilerine ulaşılabilmiştir.
 Klinik ve özgeçmiş bilgilerine ulaşılabilen 
54 hastanın yedisinde (% 13) önceden geçirilmiş 
TB, altısında (% 11.1) ise aile içinde ya da yakın 
çevresinde TB öyküsü bulunduğu saptanmıştır 

Tablo 1. 461 hastadan TP tanısı alan 69 hastanın mikrobiyolojik 
ve histopatolojik incelemeleri sonucu oluşan grupların dağılımı.

Histopatoloji

Pozitif
Negatif

Pozitif

3
1

Negatif

15
16

Kültür Pozitif
ARB

Pozitif

2
0

Negatif

32
  0

Kültür Negatif
ARB

Tablo 2. Kültüründe MTC üremesi tespit edilen 35 hastanın pri-
mer anti-TB ilaç paternleri.

İlaç Direnç Paterni 

Tüm ilaçlara duyarlı
Toplam ilaç direnci
 SM direnci
 İNH direnci
 RİF direnci
 ETM direnci
 SM+İNH direnci

Olgu sayısı

  30 (%  85.6)
    5 (%  14.4)
    2   (%  5.7)
    1   (%  2.9)

    -
    1   (%  2.9)
    1   (%  2.9)
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(yakın temas). On altı (% 29.6) hastada altta 
yatan hastalık ya da kolaylaştırıcı etmen belir-
lenmiştir. On yedi (% 31.5) hastada sigara kulla-
nım öyküsü belirlenmiştir. Tüm bu veriler ve 
göğüs radyogramlarının değerlendirilmesi 
sonucu hastalardaki efüzyon lokalizasyonunun 
dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Klinik ve özgeç-
miş bilgilerine ulaşılabilen 54 hastanın semp-
tomları Tablo 4’te verilmiştir.

TARTIŞMA

 TP, TB prevalansının yüksek olduğu ülke-
lerde plörezi nedenleri içinde önemli bir yer 
tutmaktadır(2). TP, akciğer dışı TB olguları içinde 
lenfatik tutulumdan sonra % 23-40 oranı ile ikin-
ci sıklıkta saptanır(10).
 TP’si olan hastalarda plevra sıvısında çok 
az sayıda bakteri olduğu için mikrobiyolojik 
çalışmalar negatif sonuç verebilmektedir. Plevral 
sıvı yaymasında ARB pozitifliğinin % 3-8 arasın-
da, kültüründe MTC pozitifliğinin ise % 12-70 
arasında değişebildiği vurgulanmaktadır(4). 

Handojo ve ark.(9) yaptıkları çalışmada 62 TP’li 
hastanın incelenmesi sonucunda 11 (% 17.7) has-
tada kültür pozitifliği, altı (% 9.6) hastada ise 
ARB pozitifliği saptamışlardır. Shu ve ark.(23) 412 
hastanın 205’inde (% 49.8) kültür pozitifliğinin, 
Soe ve ark.(26) 108 TP’li hastanın sekizinin (% 7.5) 
plevra sıvısı ve biyopsi örneklerinde kültür 
pozitifliğinin, sadece bir (% 0.9) hastada ARB 
pozitifliğinin tespit edildiğini belirtmişlerdir. 
Asan ve ark.(3) TP tanısı konulan 35 olgudan 
18’inin (% 54.5) biyopsi kültürlerinin pozitif 
olduğunu, Kısa ve ark.(10) 283 olgunun 41’inde 
(% 14.5) kültür pozitifliğini, 12 (% 4.2) olguda 
ARB pozitifliğini, bunların ikisinde (% 0.7) ise 
sadece ARB pozitifliğini tespit etmişlerdir. Yalçın 
ve ark.(31) hastaların yatakları başında sıvı besi-
yerine (BACTEC Myco/F Lytic) yapılan ekimler 
sonucunda 43 hastanın 16’sında (% 37.2) kültür 
pozitifliğinin tespit edildiğini ancak hiçbir 
örnekte ARB pozitifliğinin saptanmadığını bil-
dirmişlerdir. Çalışmamızda TP tanılı 69 hastanın 
35’inin (% 50.7) kültürü pozitif olarak saptan-
mıştır. Kültür pozitif 35 hastamızın dördünde 
(% 5.7) ARB sonuçlarının da pozitif olduğu 
bulunmuştur. Tek başına ARB pozitifliğine has-
talarımızın hiçbirinde rastlanılmamıştır (Tablo 
1). Diğer ülkelerde ve ülkemizde yapılan çalış-
malar ile kıyasladığımızda; çalışmamız sonu-
cunda kültür ve ARB pozitiflik oranlarımızın 
literatür ortalamasının üzerinde olduğu belir-
lenmiştir.
 TP’nin, primer TB infeksiyonunun görece 
gecikmiş bir formu olduğu ve genellikle primer 
infeksiyondan üç-altı ay sonra ortaya çıktığı 
düşünüldüğünde, kültürlerde üreyen MTC suş-
larının ilaç dirençlerinin epidemiyolojik önemi 
ortaya çıkmaktadır(31). TP tedavisi ile izleyen 
süreç içerisinde aktif TB formunun gelişiminin 
önlenmesi, hastalığa ilişkin semptomların iyileş-
tirilmesi ve fibrotoraks gelişiminin engellenmesi 
amaçlanmaktadır(20). Çalışmamızda kültürde 
MTC izole ettiğimiz 35 hastanın ikisinde (% 5.7) 
SM, birinde (% 2.9) İNH, birinde (% 2.9) ETM, 
birinde (% 2.9) ise hem SM hem de İNH direnci 
tespit edilmiştir. Hastalarımızın hiçbirinde RİF 
direncine rastlanmamıştır. Geri kalan 30 (% 85.6) 
hastada ise primer anti-TB ilaçlara direnç tespit 
edilmemiştir (Tablo 2). Yalçın ve ark.(31) kültürde 
ürettikleri 17 hastanın birinde (% 5.9) İNH 

Tablo 3. Klinik ve özgeçmiş verilerine ulaşılabilen 54 hastanın 
demografik özellikleri.

Demografik Veri

Önceden TB geçirme
TB’li hasta ile temas (aile içi)
Eşlik eden diğer hastalıklar
     DM
     Kronik böbrek yetmezliği
     Malignite (Akciğer kanseri, AML)
     Madde bağımlılığı
     Asbestozis
     Hepatit C
Sigara öyküsü
Efüzyon lokalizasyonu 
     Sağ 
     Sol
     Bilateral

n

  7
  6
16
  5
  4
  2
  2
  2
  1
17

28
20
  6

%

13
   11.1
   29.6
     9.3
     7.4
     3.7
     3.7
     3.7
     1.9
   31.5

   51.9
37

  11.2

DM: Diabetes mellitus, AML: Akut myeloid lösemi

Tablo 4. Klinik verilerine ulaşılabilen 54 hastanın semptomları.

Semptomlar

Nefes darlığı
Öksürük
Göğüs ağrısı
Halsizlik
Kilo kaybı
Gece terlemesi
Ateş 
Balgam çıkarma

n

24
23
21
11
  8
  7
  5
  2

%

44.4
42.5
38.8
20.3
14.8
12.9
  9.3
  3.7
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direnci, birinde (% 5.9) hem İNH hem de SM 
direnci olduğunu, 15 hastanın (% 88.2) ise tüm 
ilaçlara duyarlı olduğunu bulmuşlardır. 
Kömürcüoğlu ve ark.(12) kültür pozitifliği sapta-
dıkları 25 olgunun ilaç duyarlılık testlerinde beş 
(% 20) olguda çeşitli direnç paternleri saptamış-
lar ve bunları bir olguda İNH, iki olguda SM, bir 
olguda İNH ve SM, bir olguda ise İNH ve ETM 
olarak bildirmişlerdir. Shu ve ark.(23) çalışmala-
rında 51 TP’li hastanın dördünde (% 8) İNH 
direnci, birinde (% 2) RİF direnci, ikisinde (% 4) 
ETM direnci, bir (% 2) hastada ise çoklu ilaç 
direnci bulduklarını bildirmişlerdir.
 TP’de, plevranın histopatolojik özelliği 
genellikle kazeifikasyon nekrozu gösteren gra-
nülomatöz inflamasyondur ve granülomatöz 
plöritli hastaların % 95’ten fazlasında etken 
TB’dir(4). Plevral biyopsinin histopatolojik ince-
lenmesi TP’nin erken tanısında anahtar rol oyna-
maktadır çünkü hastaların yaklaşık % 75’inde 
TP’nin tipik patolojik özellikleri üç gün içerisin-
de gösterilebilmektedir(23).
 Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda, 
% 55.6(16), % 74.1(9), % 75.6(23) ve % 84.3(26) oranla-
rında histopatolojik incelemeler ile hastalara TP 
tanısı konulduğu bildirilmiştir. Asan ve ark.(3), 
35 TP tanısı konulan olgudan 33’üne plevral 
biyopsi yapıldığını, bu olguların 27’sinin (% 81.8) 
histopatolojilerinin TB ile uyumlu olduğunu 
tespit etmişlerdir. Kısa ve ark.(10) 283 TP tanısı 
almış olgunun 143’ünün (% 50.5) histopatolojik 
olarak pozitif olduğunu ve histopatolojik yön-
den negatif bulunan 18 (% 12.8) örneğin kültü-
ründe MTC üretildiğini belirtilmişlerdir. Ulubaş 
ve ark.(28) 164 hastanın 81’inde (% 49.4), Yalçın ve 
ark.(31) ise 43 TP tanısı konan hastanın 39’unda 
(% 90.7) histopatolojinin pozitif olduğunu vur-
gulamışlardır. Yurdakul ve ark.(32) TP tanılı 76 
hastanın 69’unda (% 90.7) histopatolojik olarak 
anlamlı sonuca ulaşmışlardır. Bu çalışmada has-
talarımızın 52’sinin (% 75.3) histopatolojik ince-
leme sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. 
Bu hastaların 18’inin (% 26) kültür sonuçlarıyla 
birlikte pozitif olduğu, ikisinin (% 2.8) ARB 
sonuçlarıyla birlikte pozitif olduğu, 32 (% 46.3) 
hastanın ise sadece histopatoloji sonuçlarının TP 
ile uyumlu olduğu bulunmuştur. On yedi (% 24.6) 
hastamızın histopatolojik incelemesinin negatif 
olmasına rağmen kültür yöntemleri ile pozitif 

bulunduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
 Plevral efüzyonun bakteriyolojik ve histo-
patolojik yöntemlerle birlikte incelemesi ile tanı-
sal verimlilik % 90’ın üstüne çıkmaktadır. Ancak 
tüm invaziv ve noninvaziv yöntemlere rağmen 
halen % 15-20 oranında hastaya tanı konama-
maktadır(4,23).
 TP tanısı alan 69 hastanın retrospektif ola-
rak dosyaları tarandığında hepsinin yaş, cinsi-
yet, mikrobiyolojik ve histopatolojik verilerine 
ulaşılabilirken, 54 (% 78.3) hastanın klinik ve 
özgeçmiş bilgilerine ulaşılabilmiştir.
 Yurt dışında TP’li hastalarda yapılan çeşit-
li çalışmalarda yaş ortalaması 52.3(17), 62.4(22), 
53.5(11), 42.6(26) olarak tespit edilmiştir. Ülkemizde 
yapılan çalışmalarda ise yaş ortalamaları 42(1), 
37.7(12), 34.2(32) olarak belirtilmiştir. Bizim çalış-
mamızda ise yaş ortalaması 44 (6-84) olarak 
bulunmuştur. Çalışmamızdaki yaş ortalaması, 
ülkemizde Ak ve ark.(1)’nın çalışması hariç diğer 
çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur. 
Yurt dışında yapılan diğer çalışmalarla yaş orta-
lamamızı kıyasladığımızda Soe ve ark.(26)’nın 
çalışması hariç diğer çalışmalara göre daha 
düşük bulunmuştur. Bu bulgular genç yaşta 
görülen plörezinin ayırıcı tanısında mutlaka TB 
infeksiyonunun düşünülmesi gerektiğini ancak 
ileri yaşlarda görülebilen postprimer TB infeksi-
yonunun da ihmal edilmemesi gerektiğini gös-
termektedir.
 TP’li erkek hastaların oranları çeşitli çalış-
malarda % 60(11), % 63.8(1), % 68(26), % 75(8), % 76.2(32) 
olarak bulunmuştur. Çalışmamızda hastalarımı-
zın % 59.4’ünü erkek hastalar oluşturmuştur ve 
bu oranın literatür bilgileriyle uyumlu olduğu 
değerlendirilmiştir.
 Yapılan çalışmalarda plevral efüzyonu 
Handojo ve ark.(9) % 95.2 tek taraflı, Yurdakul ve 
ark.(32) % 91.3 oranında tek taraflı ve sağda daha 
fazla olduğunu, Ulubaş ve ark.(28) ise % 90.8’ini 
tek taraflı olarak saptamışlardır. Çalışmadaki 54 
hastamızın 48’inde (% 88.9) TP tek taraflı olarak 
saptanmıştır. Yirmi sekiz (% 51.9) hastanın 
sağda, 20 (% 37) hastanın solda, altı (% 11.1) 
hastanın ise bilateral efüzyonu olduğu belirlen-
miştir (Tablo 3). Bu literatür bilgileri ışığında 
sonuçlarımızın literatürlerle uyumlu olduğu 
görülmüştür.
 Geçirilmiş TB ve TB’li hastaya yakın temas 
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öyküsü olan TP’li hastaların oranı % 19(11), % 4(4), 
% 18(17), % 15.5(1) olarak bildirilmiştir. Çalışmamız-
da hastalarımızın yedisinde (% 13) önceden 
geçirilmiş TB, altısında (% 11.1) ise aile içinde ya 
da yakın çevresinde TB öyküsü bulunduğu sap-
tanmıştır. DM ve TB infeksiyonu birlikteliği 
sıklıkla bilinen bir durumdur. Ruan ve ark.(21) 

yaptıkları çalışmada TP’li hastalarının % 19’un-
da, Ak ve ark.(1) ise % 10.3’ünde DM’nin en sık 
altta yatan hastalık olduğunu bildirmişlerdir. 
Çalışmamızda hastaların 16’sında (% 29.6) altta 
yatan hastalık ya da kolaylaştırıcı etmen belir-
lenmiş ve DM, hastaların beşinde (% 9.3) en sık 
altta yatan etmen olarak bulunmuştur (Tablo 3).
 TP’li hastalarda görülen en sık semptom-
lar çeşitli çalışmalarda nefes darlığı, öksürük, 
ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve göğüs ağrısı 
olarak bildirilmiştir(1,9,18,26,28,31). Çalışmamızda en 
sık bulduğumuz semptomlar sırasıyla nefes 
darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı olmuştur (Tablo 
4).
 Sonuç olarak TP, gelişmekte olan ülkeler-
de genç yaşlarda görülse de bizim çalışmamızda 
bölgemiz için ileri yaş gruplarında da görülebil-
diğini söyleyebiliriz. TP tanısında plevral örnek-
lerde bakterinin üretilmesi ve ilaç duyarlılık 
paterninin belirlenmesi açısından kültür güve-
nilir ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Tekrarlayan 
plevral biyopsi örneklerinin histopatolojik ince-
lenmesi kültüre kıyasla daha erken sonuç ver-
mekte ve TP tanısındaki güvenilirliğini koru-
maktadır. Plevral örneklerin mikrobiyolojik ve 
histopatolojik yöntemlerle birlikte incelenmesi 
ile tanısal verimlilik ciddi oranda artmaktadır.
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