TÜBERKÜLOZ PLÖREZ‹ VE TÜBERKÜLOZ LENFADEN‹T
Serir AKTO⁄U ÖZKAN*

Dünya Sa¤l›k Örgütü, tüm tüberküloz olgular›n›n %50'sinin yayma pozitif akci¤er tüberkülozlu olgular, %15'inin
yayma negatif akci¤er tüberkülozlu olgular, %35'inin de
akci¤er d›fl› tüberkülozlu olgular›n oluflturdu¤unu bildirmektedir. Akci¤er tüberkülozundan (pulmoner tüberküloz)
sonra plevra ve lenf bezi, M. tuberculosis ile en s›k tutulan
ve hastalanan iki organd›r (ekstrapulmoner tüberküloz).
Bu iki tutulum, ekstrapulmoner tüberkülozun fliddetli olmayan formlar› olarak kabul edilmektedir.

TÜBERKÜLOZ PLÖREZ‹
PATOF‹ZYOLOJ‹
Tüberküloza ba¤l› plevral tutulum hastal›¤›n her döneminde meydana gelebilir. Primer, postprimer ve reaktivasyon
tüberküloz formlar›nda ortaya ç›kabilen tüberküloz (tbc)
plörezi do¤rudan akci¤erdeki lezyonunun plevraya yay›lmas›ndan ya da lenfohematojen yay›l›mdan kaynaklanmakla birlikte temel mekanizma immünojeniktir. Tbc plörezi s›kl›kla ve klasik olarak primer tüberkülozun gecikmifl
tip hipersensitivite reaksiyonu olarak kabul edilmektedir.
Bu hipotezi destekleyen pek çok klinik gözlem ve araflt›rma bulgular› mevcuttur: 1) s›kl›kla bilinen bir primer infeksiyonun ard›ndan 6-12 haftal›k latent periyod sonras›nda ortaya ç›kar; 2) belirgin bir pulmoner ya da sistemik
lezyonlar bulunmamaktad›r; 3) plevral s›v›da basil nadirdir ve mikobakteriyel kültür de ço¤unlukla negatifdir. 4)
Önceden PPD ile sensitize edilmifl hayvanlarda mikobakteriyel protein intraplevral uyguland›¤› zaman plörezi ortaya
ç›kmaktad›r. Bununla birlikte, etyopatogenezde, immünolojik mekanizmalar›n d›fl›nda, plevral bofllu¤a infeksiyöz
yay›l›m›n rol oynad›¤›na dair güçlü bulgular da vard›r. Reaktivasyon tipi akci¤er tüberkülozu ile birlikte plevra hastal›¤› olan yafll› bireylerde, infeksiyonun plevral bofllu¤a direkt yay›l›m›n› düflünmek daha gerçekçidir. Bunun d›fl›nda,
tüberküloz plörezi, komflu kostal ya da vertebrospinal kemik tüberkülozu odaklar›n›n, peribronflial ya da mediyastinal lenf nodlar›n›n plevraya aç›lmas› sonucunda da geliflebilir. Periton tüberkülozunun diyafragmadaki boflluklar
sayesinde toraksa yay›lmas›na ba¤l› olarak geliflebilece¤i
gibi lenfohematojen yay›l›m sonucu meydana gelebilir. Bütün bunlar› özetleyecek olursak immünolojik mekanizmalar ile birlikte infeksiyöz mekanizmalar›n etyopatogenezde
yak›n iliflki içinde olduklar› düflünülmektedir (1-4).

fiu anda kabul edilen görüfle ve deneysel verilere göre tbc
plörezide rol oynayan immünolojik süreç üç dönem içerisinde hücresel ve granulomatöz doku reaksiyonlar›na neden olur. Herhangi bir plevral antijenik uyar›, ilk birkaç
saat içerisinde, polimorfonüveli nötrofillerin (PMN) olay
yerinde toplanmas›na neden olur. Buna ilaveten bu erken
dönemde makrofajlar ve kan kökenli monositler toplan›r
ve IL-1, IL-6 ve Tümör nekrozis faktör (TNF) -α sentezlenen predominant kemokinlerdir. Üç gün sonra, ara dönemde, lenfositler olaya dahil olur. Pek ço¤u T hücreleridir ve
CD4+/CD8+ oran› da yaklafl›k 4.3 dür. Periferik kanda ise
1.6 d›r. Bu dönemde predominant interlökin, makrofaj aktivasyonunu ve granuloma formasyonunu TNF ile birlikte
sa¤layan IFN-γ d›r. Geç dönem CD4+/CD8+ hücrelerine
ba¤l› yan›t ve sürekli IFN-γ sal›n›m› ve granuloma oluflumuyle tan›mlan›r (1).
Plevral s›v›n›n ortaya ç›k›fl›, belirgin bir plevral fibrin birikimi ve plevral s›v›da yüksek protein miktar›n›n nedenleri
yayg›n inflamasyon ve damar geçirgenli¤indeki art›fldan
kaynaklan›yor olabilir. Bununla birlikte bu düflünceyi do¤rulayabilecek bulgular en az›ndan hayvansal modellerde
ispatlanamam›flt›r. Günümüzde kabul edilen görüfle göre
plevral s›v›n›n bafll›ca olufl mekanizmas›, plevradan lenfatik protein klirensinin azalmas›d›r. Normalde plevradan s›v› ve protein klirensi parietal plevradaki lenfatikler yoluyla olmaktad›r. Tüberküloz plörezide parietal plevran›n
yayg›n bir flekilde tutulmas›na ba¤l› olarak plevral stomatalar hasarlan›r ya da t›kan›r ve böylece plevral lenfatiklerden s›v› ve protein klirensi azal›r (1,2).

KL‹N‹K ÖZELL‹KLER VE DO⁄AL SEY‹R
Tbc plörezili hastalar, genellikle parankim tüberkülozlu
hastalardan daha gençtirler. Ancak son y›llarda özellikle
geliflmifl ülkelerde reaktivasyon tüberküloz formunda meydana gelmekte ve buna ba¤l› olarak hastalar›n yafl ortalamalar› giderek artmaktad›r (1-3).
Tbc plörezi akut, subakut ya da nadiren kronik hastal›k olarak meydana gelebilir. Semptom bafllang›c› ile tan› aras›nda geçen süre bir haftadan (%31) daha az olabilir, bir
aydan (%62) daha az olabilir ya da nadiren de bir aydan
uzun bir süre (%7) geçmifl olabilir. Bir baflka araflt›rmada
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olgular›n %62 sinde öksürük, gö¤üs a¤r›s›, atefl gibi semptomlar ile akut bakteriyel pnömoniyi taklit eden tablo saptanm›flt›r. Di¤er semptomlar nefes darl›¤›, gece terlemesi,
halsizlik ve kilo kayb› d›r. Olgular›n bir k›sm›nda atefl yak›nmas› bulunmayabilir (1-4).
Tbc plörezide basil say›s› azd›r ve tedavi edilmeyen hastalarda, 2-4 hafta içerisinde tam ya da tam olmayan gerileme oluflur. Bu tür hastalar›n yaklafl›k %65 inde, 5 y›ll›k
süre içerisinde aktif akci¤er tüberkülozu ya da akci¤er d›fl› tüberküloz formlar›n›n geliflti¤i belirlenmifltir. Antitüberküloz tedavi ile bu formlar›n geliflimi önlendi¤i için, tbc
plörezi tan›s›n›n konulmas› ve uygun bir flekilde tedavi
edilmesi çok önemlidir (2).

TANI YÖNTEMLER‹
Tüberkülin cilt testi: Negatif tüberkülin cilt testi tbc plörezi tan›s›n› d›fllamaz. ‹mmunsupresyonu olmayan hastalar›n
yaklafl›k %30 unda negatif cilt testi saptanabilmektedir.
Tüberkülin cilt testinin negatif oldu¤u hastalarda, semptomlar›n bafllang›c›ndan 8 hafta sonra test pozitifleflebilir.
Bununla birlikte HIV infeksiyonu ya da malnütrisyon varsa test negatifli¤i devam edebilir (1,4).

halinde tan›sal verimlilik %50 ye ulaflmaktad›r (5,6).
Plevra tüberkülozuna radyolojik parankimal lezyonlar›n
efllik etti¤i durumlarda, balgam yayma ve kültür yöntemleri ihmal edilmemelidir (2).
Yaklafl›k olarak 40 y›ldan beri, plevra biyopsisi tan›da çok
önemli bir yer tutmaktad›r. Parietal plevrada granulomlar›n varl›¤› öncelikle tbc plöreziyi akla getirmektedir. Kazeöz nekrozun ya da basilin görülmesi flart de¤ildir. Sarkoidozis, fungal hastal›klar, tularemi ya da romatoid plörezi
granulomatöz plörite neden olmaktaysa da, bu tarz bir plöretin %95 den fazlas›nda sorumlu hastal›k tüberkülozdur.
Plevra biyopsisinde granulomlar›n saptanma olas›l›¤› %85
e ulaflabilmektedir. Plevral dokunun direkt mikroskopik
bak›s›nda %30 oran›nda basil pozitifli¤i saptanabilmekte
ve kültüründe %65 oran›nda M. tuberculosis üretilebilmektedir. Ülkemizde Asan ve ark. (7) plevra biyopsisi kültür pozitiflik oran›n› %54.5 olarak saptam›fllard›r. Bu çal›flmada, Löwenstein-Jensen besiyerinde ortalama 27.8,
BACTEC de ise 12.5 günde üreme olmufltur. Gök ve ark
n›n (8) çal›flmas›nda; plevra biyopsilerinin %68 inde granulom yap›lar› belirlenmifl ve doku kültüründe %41 oran›nda basil üremifltir.
Plevral dokunun bakteriyolojik ve histolojik yöntemlerle
kombine incelenmesi sonucunda tan›sal verimlilik %95 e
ulaflabilmektedir. Baz› serilerde histopatolojik olarak tan›
konulamayan olgularda bakteriyolojik pozitiflik saptanabilmektedir (6).

Radyoloji: Tbc plörezi genellikle bir hemitoraks› etkiler ve
yine s›kl›kla ›l›ml› bir s›v› birikimi (bir hemitoraks hacminin 1/3 ü kadar) vard›r. Nadiren s›v› bir hemitoraks›n tamam›n› kapsar ve bas› yap›c› ya da yer de¤ifltirici özellikte de¤ildir. Tbc plöreziye ba¤l› olarak bilateral tutulum ve
s›v› birikimi oldukça nadir (%1.6) görülmektedir. Bu hastal›kta toraks ultrasonografisinin özgül üstünlü¤ü plevral
septalar›n, membranlar›n ve kal›nlaflman›n yerini belirleyebilmesi ve plevral giriflime rehberlik edebilmesidir (1,4).
Plevra s›v›s›n›n analizi: Plevra s›v›s› eksüda özelli¤inde
olup, genellikle lenfosit hakimiyeti bulunmakta ve %5 den
daha az oranda mezotelial hücreler içermektedir. Nadiren
erken dönemde polimorfonüveli lökosit hakimiyeti saptanabilir (1-3).

Di¤er tan›sal yöntemler: Tbc plörezide, plevra dokusunun
bakteriyolojik ve histolojik incelemeleri her zaman tan›
koydurucu özellikte olmayabilir. Biyopsinin histolojik incelemesinin olumsuz sonuçland›¤› kimi durumlarda basilin
bakteriyolojik identifikasyonu mümkündür. Ancak bu da
uzun zaman gerektiren bir ifllemdir. Bu yüzden erken tan›
için plevra s›v›s›nda çeflitli laboratuvar testleri gündeme
gelmifltir.

Bakteriyolojik yöntemler ve plevra biyopsisi: plevra tüberkülozunun kesin tan›s› plevral örneklerde ya da balgamda
M.tuberculosis’in identifikasyonu ya da plevra biyopsisinde kazeöz granulomlar›n varl›¤›na dayan›r. Tbc ampiyem
hariç tutulacak olursa, tbc plörezide plevra s›v›s›n›n direkt
mikroskopik incelemesi ile basilin görülebilmesi nadirdir.
Bu yöntem ile basil identifikasyon oran›n›n düflük olmas›
nedeniyle s›v›n›n direkt mikroskopisi rutin olarak önerilmemektedir. Bununla birlikte tbc plörezi düflünülen hastalar›n plevral s›v› ve biyopsi örneklerinde mikobakteriyel
kültür ve dokuda tüberküloz basili için uygun boya incelemeleri gereklidir. Plevral s›v› kültür pozitiflik de¤eri %40
a yaklaflabilmektedir (1-3). S›v›n›n yatak bafl› inokulasyonu ve radyometrik ya da nonradyometrik s›v› kültür sistemlerinin (BACTEC, MB/BacT, MGIT) kullan›lmas›

Son y›llarda adenozin deaminaz (ADA) en çok araflt›r›lan
test olmufltur. ADA, adenozinin inozine ve deoksiadenozinin
deoksiinozine dönüflümünü sa¤layan bir enzimdir. Tbc plörezide di¤er eksüdalara oranla çok daha yüksek ADA düzeyi saptanmaktad›r ve çal›flmalarda genellikle belirlenmifl
olan cut-off düzeyi 47 ile 60 U/L dir. Bunun yan›s›ra parapnömonik plörezi, ampiyem, romatoid plörezi, sistemik lupus eritematozus ve özellikle hemapoetik orjinli neoplazmlarda da yüksek ADA düzeyi saptanabilir. Son y›llarda
ADA1 ve ADA2 olmak üzere iki izoenzimi belirlenmifltir.
ADA1 tüm hücrelerde mevcuttur ve ADA1m ve ADA1c olmak üzere iki dimere ayr›lmaktad›r. ADA2 esas olarak monosit/makrofaj aktivasyonunu gösterir ve özellikle tbc plörezide yükselmektedir. Buna karfl›l›k di¤er eksüdalardaki
yükselmifl ADA düzeyinin kayna¤› ADA1 dir (9).

KL‹N‹K GEL‹fi‹M

Tbc plörezi tan›s›nda ADA n›n yararl›¤› toplumdaki tbc prevalans› ile yak›n iliflkilidir. Tbc plörezinin yüksek prevalansta seyretti¤i bir toplumda testin sensitivite ve spesifisitesi
yüksektir. Buna karfl›l›k tbc plörezi prevalans›n›n düflük oldu¤u toplumlarda yalanc› pozitiflik oran› yükselmekte, testin spesifisitesi ve pozitif prediktif de¤eri düflmektedir. Bu
durum malignite gibi gerçek etyolojilerin tan›nmas›n› geciktirmekte ve gereksiz antitüberküloz tedavilerin verilmesine yol açmaktad›r. ADA izoenzimlerinin tayini bu problemin (yalanc› pozitif ve negatif) üstesinden gelebilir. Tbc
plörezide yüksek ADA düzeyinin esas kayna¤› ADA2 izoenzimidir. ADA1/total ADA aktivitesinin ve ADA2 düzeyinin
tbc plöreziyi parapnömonik efüzyonlardan ve malign plörezilerden ay›rabilece¤ini gösteren çal›flmalar vard›r. Ancak
izoenzim tayini pahal› bir yöntemdir. Ve olgular›n büyük
ço¤unlu¤unda ADA izoenzimlerinin ayr›m›na gitmeye gerek
kalmamaktad›r. Bununla birlikte ADA düzeyi tayininin biyopsi ve bakteriyolojik yöntemlere alternatif olarak tercih
edilmemesi ve konvensiyonel yöntemlerin tan› aç›s›ndan
olumsuz kald›¤› bir grup hastada uygulanmas› daha ak›lc›
gözükmektedir (9-12). Tbc plörezinin tan›s›nda yararl› bir
di¤er laboratuvar testi gamma interferon (IFN) dur. Çeflitli çal›flmalarda, tbc plörezili hastalarda nontbc plöreziye
oranla yüksek IFN düzeyi saptanm›flt›r (13-16). Bu testin
parapnömonik effüzyon, pulmoner emboli, malign effüzyon
ve otoimmün hastal›klara ba¤l› plörezilerde de yüksek bulunmas› spesifisiteyi düflürmektedir. Bundan baflka SLE ve
di¤er baz› otoimmün hastal›klarda serumda da yüksek IFN
seviyeleri saptanm›flt›r. Tbc plörezili hastalarda serum IFN
düzeyinin yok denecek kadar düflük seviyede oldu¤u bilinmektedir. Buradan yola ç›karak, ülkemizde Köktürk ve ark.
(15) plevra s›v›s›/serum IFN oran›n›n tbc plörezinin ay›r›c›
tan›s›ndaki yerini araflt›rm›fllard›r. Bu çal›flmada plevra s›v›s›/serum IFN oran›n›n, plevral s›v› IFN düzeyine k›yasla
daha düflük sensitiviteye ancak daha yüksek spesifisiteye sahip oldu¤u, her iki yöntemin birlikte kullan›lmas› halinde
ise sensitivite ve spesifisitenin %100 e ulaflt›¤›, tbc ve nontbc plörezi ayr›m›n›n daha güçlü bir flekilde yap›labilece¤i
gösterilmifltir. Bununla birlikte ADA dan çok daha pahal›
bir yöntem oldu¤u için rutin kullan›m› tercih edilmemekte
ve önerilmemektedir (9). Tbc plörezide di¤er eksüdatif lezyonlardan daha yüksek seviyede saptanan biyokimyasal
gösterge lizozimdir. Plevra s›v›s›/serum lizozim oran›n›n
yararl› bir test oldu¤u ancak ADA ve IFN ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az tan›sal de¤ere sahip oldu¤u belirtilmekte
ve rutin kullan›m› önerilmemektedir (9).

TEDAV‹
Tbc plörezi tedavisinin üç temel amac› vard›r: a) izleyen
süreçte aktif akci¤er tüberküloz formunun geliflimini önlemek, b) hastan›n semptomlar›n› düzeltmek, c) fibrotoraks›n geliflimini engellemektir. Ülkemizde tbc plörezi için
önerilen tedavi rejimi aktif akci¤er tüberkülozundaki gibi
standart tedavi rejimidir. ‹lk 2 ay süre ile izoniazid,
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rifampisin, pirazinamid, etambutol, ve idame faz›nda da 4
ay süre ile izoniazid ve rifampisin den oluflmaktad›r.
2HRZE/4HR fleklinde özetlenebilir. Hastalar›n çok az bir
k›sm›nda tedavi s›ras›nda parodoksik bir flekilde effüzyon
miktar› artabilir. Nadiren tedavinin 4 ile 6. haftas›nda
karfl› tarafta da plörezi meydana gelebilir. Fakat bunlar
tedavi baflar›s›zl›¤›n›n göstergeleri de¤ildir ve tedavi de¤iflikli¤ini gerektirmemektedir (2,17).

TÜBERKÜLOZ LENFADEN‹T
Ekstrapulmoner tüberküloz formlar› içinde en s›k görülenlerden biri olan lenf nodu tüberkülozu, lenf drenaj›na uygun
olarak, ço¤unlukla posterior servikal ve supraklaviküler tutulum gösterir (4,18-20). Daha az s›kl›kla hastalanan yerler submandibula ya da preauricula nodlar›d›r. Bunlardan
baflka, aksiller, inguinal, mezenterik, mediyastinal ve intramammariyal tutulum olabilir. Lenf bezi tüberkülozu tek
bafl›na ya da akci¤er tüberkülozu ile birlikte oluflabilir. Akci¤er tüberkülozunun efllik etti¤i lenf bezi tüberkülozu olgular› pulmoner tüberküloz olarak rapor edilir.
Tüberküloz basili infeksiyonlar›n›n hemen hepsinde primer
odaktan bölgesel lenf bezlerine yay›l›m gerçekleflir. Basiller,
lenfatik dolafl›mla di¤er lenf bezlerine ve/veya kan dolafl›m›na kat›larak akci¤er d›fl› organlarda infeksiyona neden olabilirler. Bu lenfohematojen yay›l›m genellikle s›n›rland›r›l›r
ve %90 dan fazla olguda pozitif tüberkülin reaksiyonu b›rakarak iyileflme görülür (19). Yüzeyel bezlerdeki hastal›k
için tipik senaryo, birkaç haftadan birkaç aya kadar yavafl,
a¤r›s›z büyümedir. Bafllang›çta, üstteki deride inflamasyon
yoktur, fakat zaman geçtikçe epidermis parlak, pembeden
k›rm›z›ya dönüflen renkte ve dokunmakla hafif duyarl› ve s›cakt›r. Sonuçta tedavisiz b›rak›l›rsa, cilde aç›lma olur ve bir
fistül oluflur, bu fistülden serözden pürülana ve kazeöz döküntülere kadar sekresyonlar at›l›r. Fizik muayene bulgular›, olay›n akut ya da kronik olufluna göre de¤iflir. Erken periferik tüberküloz adenopatisi genellikle sert, ayr› ve hareketlidir. ‹nfeksiyon ilerledikçe, kronik inflamasyona ba¤l›
olarak komflu bezlerin birleflmesi ve cilt alt› dokulara yap›flmas› ve hareketinin azalmas› söz konusudur. Daha ilerlemifl
evrelerde, bir zincirde çok say›da bez tutulabilir ve kazeifikasyon oluflunca, bezler yumuflayabilir (4).
Tan› yöntemleri: Lokalize tüberküloz adenitli kiflilerde negatif tüberkülin cilt testi olas›l›¤› %10 dan azd›r. Hem intratorasik hastal›¤› d›fllamak, hem de tüberküloz tan›s›n›
desteklemek için, ispatlanm›fl ya da flüphelenilen her tüberküloz lenfadenitli kifliye P.A. akci¤er filmi gerekmektedir.
Olgular›n önemli bir k›sm›nda pulmoner tüberküloz saptanabilir ve yine önemli bir bölümünde balgamda tüberküloz
basili identifiye edilebilir. Son y›llarda ince i¤ne aspirasyon biyopsisinin (‹‹AB) tan›sal verimlili¤inin oldukça yüksek oldu¤unu gösteren yay›nlar mevcuttur. Yap›lan bir çal›flmada, ‹‹AB ile olgular›n %61 inde granulom yap›lar›
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saptan›rken yine olgular›n %62 sinde M. tuberculosis kültür pozitifli¤i saptanm›flt›r. Ayn› çal›flmada eksizyonel biyopsi ile olgular›n %88 inde granulom yap›lar› saptan›rken, %71 inde M. tuberculosis kültür pozitifli¤i belirlenmifltir (21).Tan› için tercih edilen bir di¤er yöntem, tutulan bezden biyopsi almakt›r. ‹nsizyonel biyopsi yerine eksizyonel biyopsi tercih edilir. ‹nsizyonel biyopside fistül
oluflmas› ile birlikte iyileflmenin zay›f olma riski vard›r.
Bezin solid k›sm›nda histolojik çal›flma yap›lmas› yan› s›ra, kazeöz döküntü, püy ya da tutulan dokunun önemli k›s›mlar›n›n direkt ARB bak›s› ve mikobakteriyel kültür yöntemleri gerekir (4,18).
Tedavi: Ulusal ve Uluslararas› tedavi rehberlerine göre tüberküloz lenfadenit tan›s› konulan hastalarda, standart k›sa süreli tedavi rejimi önerilmektedir. Bafllang›ç döneminde ilk 2 ay süre ile izoniazid, rifampisin, pirazinamid,
etambutol ve idame faz›nda da 4 ay süre ile izoniazid ve rifampisin den oluflmaktad›r. 2HRZE/4HR fleklinde özetlenebilir (17-18). Tedavi s›ras›nda baz› olgularda yeni lenf
nodlar› ortaya ç›kabilir ya da var olan lenf nodlar› büyüyebilir, biyopsi bölgesinde ya da baflka yerde sinüs kanallar›
oluflabilir (parodoxical expansion). Bu durum lenf nodlar›ndaki az say›da ve ölü basilin mikobakteriyel antijenlerine karfl› oluflan immünolojik yan›t (geç tip afl›r› duyarl›l›k)
olarak de¤erlendirilmektedir.
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