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ÖZET

İnterstisyel akciğer hastalıklarında çoğu zaman kesin tanıya ulaşabilmek için invaziv tanı yöntemlerine ihtiyaç 
vardır. Bronkoalveoler lavaj, transbronşiyal iğne aspirasyonu, transbronşiyal akciğer biyopsisi, cerrahi biyopsi 
ve kriyobiyopsi tanıda kullanılan yöntemlerdir. Transbronşiyal iğne aspirasyonu konvansiyonel olabileceği gibi 
tanısal başarıyı artırdığı için endobronşiyal ultrasonografi rehberliğinde de yapılabilir. Daha geniş ve az ezilme 
artefarktları ile daha iyi korunmuş doku örnekleri elde etmeyi sağlayan kriyobiyopsi yakın zamanda intersitisyel 
akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaya başlanmıştır. Tüm tanısal yöntemlerin güncel literatürler ışığın-
da endikasyonları, tanısal başarı oranları ve güvenliği başlıklar altında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntersitisyel akciğer hastalığı, bronkoskopi, bronkoalveoler lavaj, biyopsi 

SUMMARY

Invasive diagnostic methods are generally needed to reach definitive diagnosis in interstitial lung diseases.These 
methods are bronchoalveolar lavage, transbronchial needle aspiration, transbronchial lung biopsy, surgical biop-
sy and cryobiopsy. As the transbronchial needle aspiration can be done conventionally, it can be also performed 
with endobronchial ultrasound guidance to increase the diagnostic yield. Cryobiopsy has recently started to be 
used in the diagnosis of interstitial lung disease in order to provide larger tissue samples and obtain better pre-
served tissue samples with less crush artifact. Indications, diagnostic yield rates and security of these methods 
were reviewed in the light of the current literature. 

Key Words: Interstitial lung disease, bronchoscopy, bronchoalveolar lavage, biopsy 

320

Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2014; 2 (3): 320-326



GİRİŞ 

Görüntüleme yöntemleri ve fizyolojik testler sonucun-
da interstisyel akciğer hastalıklarından (İAH) şüphele-
nilen çoğu hastada kesin tanıya ulaşabilmek için invaziv 
yöntemlere gereksinim duyulmaktadır(1). Hastanın kli-
nik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi hangi 
invaziv tanı yönteminin öncelikle kullanılacağına karar 
vermekte esastır. İAH tanısında kullanılan tanı yön-
temleri başlıklar altında ele alınmıştır. 

BRONKOALVEOLER LAVAJ 

Bronkoalveoler lavaj (BAL) distal hava yolları ve alve-
ollerden bronkoskopi işlemi sırasında alınan, hücre-
sel ve hücresel olmayan elemanlar içeren parankimal 
hastalıkların tanısına katkı sağlayan önemli bir tanı 

yöntemidir. Bu yöntemle bir milyon alveol örneklene-
bilir. Bronkoskopi sırasında BAL işlemi biyopsi veya 
fırçalama sırasında kanama olabileceği için güvenilir 
materyal sağlamak amacıyla ilk işlem olarak yapılma-
lıdır. BAL, İAH’ın bazı spesifik formlarının doğru ve 
kesin tanısında önemli rol oynamaktadır. Opak veya 
süt görünümünde BAL sıvısı pulmoner alveoler pro-
teinozis (PAP) için oldukça tipiktir (Resim 1). BAL 
işlemi sırasında travma olmaksızın giderek kırmızıya 
dönüşen BAL sıvısı alveoler hemorajiyi düşündürme-
lidir (Resim 2). BAL’ın tanısal olduğu diğer durumlar 
Tablo 1’de verilmiştir(2). Ayrıntılı klinik değerlendirme 
ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı toraks tomografisi 
(YRBT) ile birlikte BAL’ın hücresel analizinin kullanıl-
ması tanısal değerlendirme için önemli bilgiler sağ-
ladığı gibi, invaziv işlem ihtiyacını da belirgin olarak 
azaltır. Güvenli sonuçlar elde edebilmek için BAL’ın 
yapılış tekniği, sıvının analiz ve işlem protokolleri 
önemlidir(3, 4).

İAH’dan şüphelenilen ve BAL yapılan hastalarda ön-
celikle diferansiyel hücre analizi (lenfosit, nötrofil, 
eozinofil ve mast hücre dağılımı) yapılmalıdır. Klinik 
gereklilikte mikrobiyolojik, virolojik ve/veya malign 
hücre sitolojisi için geriye kalan BAL sıvısı kullanıla-
bilir. BAL sıvısı hücre analizi klinik ve radyolojik bul-
gularla kombine edildiğinde baskın hücre paternine 
göre spesifik bir hastalığı tanımlayabilir veya ayırıcı 
tanı listesini daraltmaya yardımcı olabilir. BAL sıvı-
sında >%15 lenfosit lenfositik hücresel paterni, >%3 
nötrofil nötrofilik hücresel paterni ve >%1eozinofili 
eozinofilik hücresel paterni tanımlar. Lenfosit haki-
miyetinin ≥%25 olması sarkoidoz, hipersensitivite 
pnömonisi(HP), nonspesifik interstisyel pnömoni 
(NSİP), kronik berilyum hastalığı, ilaç reaksiyonu, 
lenfositik interstisyel pnömoni (LİP), kriptojenik or-
ganize pnömoni (COP) veya lenfoma gibi hastalıkla-
rı desteklerken %50 üzerindeki lenfosit hakimiyeti 
daha çok HP ve NSİP’yi destekler. Eozinofil hakimiye-
ti ≥25 ise klinik seyir de uyumlu ise eozinofilik akciğer 

Enfeksiyonlar Enfeksiyon dışı durumlar

Pneumocystis jiroveci pnömonisi Pulmoner alveoler proteinozis(PAS+ süt gibi BAL sıvısı)

Toxoplasma Gondii Maligniteler (Malign hücre pozitifliği)

Strongyloides Diffüz alveoler hemoraji (kanlı BAL sıvısı)

Legionella Lipoid pnömoni

Histoplasma LHH (CD1a+ hücre miktarının totalin >%4-5’i olması)

Mycobacterium tuberculosis

Mycoplasma

İnfluenza

Respiratuar sinsityal virüs

Tablo 1. BAL’ın tanısal olduğu durumlar.

Resim 1. PAP için tipik süt görünümünde BAL 
sıvısı.
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hastalıkları için tanısaldır. Nötrofil hakimiyetinin ≥50 
olması kuvvetle akut akciğer hasarı, aspirasyon pnö-
monisi ve süpüratif enfeksiyonunu destekler. Mast 
hücresinin >%1, lenfosit hücresinin >%50 ve nötrofil 
sayısının >%3 olması akut HP için destekleyicidir(5). 
BAL sıvısının hücresel dağılımına göre ayırıcı tanıda 
yer alan hastalıklar Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Lenfositik paternin hakim olduğu durumda lenfosit 
subgruplarının çalışılması, CD4/CD8 oranı, olası ta-
nıya ulaşmada yol gösterebilir. Özellikle sarkoidoz ve 
hipersensitivite pnömonisinde aydınlatıcıdır, sarko-
idozda oran >2:1 iken hipersensitivite pnömonisin-
de<1 dir(6). Lenfosit oranlarına göre ayırıcı tanıda yer 
alan hastalıklar tablo 3’de gösterilmiştir(7).

BAL, YRBT bulguları ile birlikte değerlendirildiğinde 
respiratuar bronşiyolit ilişkili interstisyel akciğer has-
talığının (RB-İLD) tanısında da faydalıdır. Yoğun sigara 
içicilerinde BAL’da başka anormal bulgular olmadan 

fazla sayıdaki pigmente makrofajların varlığı biyopsiye 
ihtiyaç duymadan RB-İLD tanısı koydurur(8).

TRANSBRONŞİYAL İĞNE ASPİRASYONU  

Konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyonu 

Konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyonu 
(TBİA) intratorasik lenf nodlarını örneklemede cer-
rahi prosedür (mediastinoskopi, mediastinotomi, to-
rakotomi, video rehberliğinde torakoskopi) ihtiyacını 
azaltan bir yöntemdir. Mediastinoskopi gibi genel 
anestezi gerektirmez. Ayrıca komplikasyon oranları 
medistinoskopide %2-3 iken, konvansiyonel TBİA’da 
%1’den azdır(9). Konvansiyonel TBİA endobronşiyal 
ultrasonografi (EBUS) eşliğinde TBİA’ya göre daha 
az komplike, onun kadar ilave eğitim gerektirmeyen 
ve daha az pahalı bir yöntemdir(10). Konvansiyonel 

Lenfositik hücresel patern  Eozinofilik hücresel patern Nötrofilik hücresel patern 
hakimiyeti olan BAL sıvısı hakimiyeti olan BAL sıvısı hakimiyeti olan BAL sıvısı

HP (%60-80) ≥25 eozinofil hakimiyet Kollajen vasküler hastalıklar

Sarkoidoz (akut-%40-60) Kronik eozinofilik pnömoni(≥%40) İPF(%15-40)

İPF (%15-30) Churg Strauss sendromu Aspirasyon pnömonisi

Berilyozis İdyopatik akut eozinofilik pnömoni(≥%25) Enfeksiyon:bakteriyel,fungal

Amiodarone pnömonitisi* Tropikal pulmoner eozinofili(%40-70) Bronşit

Granit pnömokonyozu <%25 eozinofil hakimiyeti ARDS

Lenfoma/psödolenfoma Kollajen doku hastalıkları Diffüz alveoler hasar

Pulmoner LHH (erken evrede) İlaç ilişkili pnömoniler Sarkoidoz (kronik)

Kollajen vasküler hastalıklar Fungal pnömoni (ABPA) Asbestozis

Radyasyon pnömonitisi İPF(<%10) Silikozis

NSİP PLHH Sigara kullanımı (<%10)

 Sarkoidoz HP (akut)

 Pnömosistis Sarkoidoz ( yaygın) 

*Köpüksü görünümündeki lipid yüklü alveoler makrofajlar amiodoron toksisitesi tanı oranını artırır

Tablo 2. BAL sıvısında hücre paterni.

Artmış CD4/CD8 oranı Normal CD4/CD8 oranı Azalmış CD4/CD8 oranı

Sarkoidoz Tüberküloz Hipersensitivite pnömonisi

Berilyozis Lenfanjioleiyomiyomatozis Silikozis

Asbestozis  İlaç reaksiyonu

Crohn Hastalığı  COP

Romatoid artrit  HIV enfeksiyonu

Tablo 3. CD4/CD8 T lenfosit oranı ve ilişkili hastalıklar.
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TBİA’nın tanısal başarısı çalışma sonuçlarına göre 
oldukça değişkendir. Bir çalışmada mediastinal lenf 
adenopatili sarkoidoz hastalarının tanısında konvan-
siyonel TBİA’nın başarı oranı %87.5 olarak rapor edil-

miştir(11). Başka bir çalışmada ise sarkoidoz şüpheli 
hastalarda konvansiyonel TBİA’nın duyarlılığı %53.8 
olarak EBUS-TBİA’ya göre anlamlı düşük bulunmuş-
tur(12). Trisolini ve arkadaşlarının(13, 14) çalışmalarında 
ise evre 1 ve 2 sarkoidoz hastalarında konvansiyonel 
TBİA’nın duyarlılığı %72 iken aynı grubun başka bir 
çalışmasında %79’dur.

Endobronşiyal ultrasonografi rehberliğinde 
transbronşiyal iğne aspirasyonu 

EBUS-TBİA üzerine yapılmış çoğu çalışma sarkoidoz 
hastalarında kullanımı ile ilişkilidir. Bu çalışmalarda 
EBUS-TBiA’nın duyarlılığı %54-93 arasında bulun-
muştur (Tablo 4)(15).

Sarkoidoz şüphesi olan mediastinal lenfadenopa-
tili hastalarda yapılan çalışmalarda EBUS-TBİA, 
transbronşiyal akciğer biyopsisi (TBAB), konvansi-
yonel TBİA ve endobronşiyal biyopsi ile karşılaştırıl-
dığında EBUS-TBİA tanıda istatiksel olarak duyarlı 
bulunmuştur(16-18). Navani ve arkadaşlarının(16) sar-
koidozlu hastalarda yaptıkları çalışmada nonkazei-
fiye granülomların gösterilmesinde EBUS-TBİA’nın 
duyarlılığı %85 iken standart bronkoskopik teknikler 

Tablo 4. Sarkoidozda EBUS-TBNA’nın tanısal başarısı.

Garwood (2007)

Oki (2007)

Wong (2007)

Szlubowski (2008)

Nakajima (2009)

Tremblay (2009)

Eckardt (2010)

Kim (2010)

Tian (2010)

Toumoy (2010)

Cetinkaya (2011)

Delattre (2011)

Jemlas (2011)

Navani (2011)

Plit (2011)

Combined

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,85 (0,72, 0,94)

0,93 (0,66, 1,00)

0,92 (0,82, 0,97)

0,86 (0,64, 0,97)

0,69 (0,50, 0,84)

0,83 (0,63, 0,95)

0,77 (0,61, 0,88)

0,84 (0,64, 0,95)

0,56 (0,30, 0,80)

0,56 (0,41, 0,69)

0,96 (0,91, 0,99)

0,78 (0,52, 0,94)

0,54 (0,34, 0,72)

0,85 (0,66, 0,96)

0,84 (0,98, 0,94)

0,79 (0,71, 0,86)

Resim 2. Alveoler hemorajide işlem sırasında 
gittikçe koyulaşan BAL sıvısı (Prof. Dr. Ulrich 
Costabel’in slaytlarından alınmıştır).
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için (floroskopi eşliği olmadan TBAB, BAL ve şayet 
endoskoskopik bulgu varsa bronş biyopsisi) için %35 
olarak bulunmuştur. Ribeiro ve arkadaşları(19) evre 
1 ve 2 sarkoidoz şüphesi ile EBUS-TBİA yaptıkları 
hastalarda yüksek tanısal doğruluk raporlamışlardır. 
Çalışma sonuçlarına göre evre 1 ve 2 sarkoidoz şüp-
heli hastalarda ilk yaklaşım olarak EBUS-TBİA tercih 
edilmesi önerilmektedir. Böylece cerrahi biyopsi gibi 
daha invaziv işlemlerden kaçınılır. Evre 1 ve 2 sarko-
idozda EBUS-TBİA ile TBAB’ı karşılaştıran başka bir 

çalışmada EBUS-TBİA yapılan grupta komplikasyon 
daha az saptanmıştır. Altmış iki hastadan TBAB son-
rası 1 hastada pnömotoraks ve 2 hastada orta derece-
de kanama görülmüşken, EBUS-TBİA sonrası sadece 
1 hastada şiddetli öksürük gözlenmiştir(17). 

Çalışma sonuçlarına göre mediastinal adenopati olan 
sarkoidoz hastalarında TBİA yeterli görülse de tanı 
konulamayan olgularda mediastinoskopi hala gold 
standarttır(20).

AKCİĞER BİYOPSİSİ 

Akciğer biyopsisi daha az invaziv olarak bronkoskopi 
eşliğinde TBAB yapılabileceği gibi daha invaziv olarak 
mini torakotomi veya VATS (video yardımlı torakos-
kopik cerrahi) eşliğinde de yapılabilir. TBAB küçük bi-
yopsilerin tanısal olabileceği özellikle bronkosentrik 
tutulma eğilimi gösteren sarkoidoz, lenfanjitis karsino-
matoza, eozinofilik pnömoni, Goodpasture’s sendromu 
ve enfeksiyon gibi hastalıklarda ilk işlem olarak seçilme-
lidir(21). Biyopsi yerinin seçiminde YRBT kılavuz olarak 
kullanılmalıdır. İşlem sırasında 4-6 örnek alınmalıdır. 
İAH’da TBAB’nin tanıya katkısı Tablo 5’de özetlenmiştir. 

Cerrahi biyopsi (mini torakotomi veya VATS eşliğin-
de) daha büyük boyutta örnekler sağlaması, yüksek 
tanı ve düşük mortalite oranlarıyla tercih edilen bir 
yöntemdir. Cerrahi biyopside örnekler birden fazla 
lobdan ve farklı alanlardan alınmalıdır. Tek akciğer 
anestezisini tolere edememe ve plevral yapışıklık gibi 
uygulamayı engelleyen durumlar dışında VATS eşli-
ğinde biyopsi daha geniş doku örneklenebilmesi ve 
birden fazla sahadan biyopsi yapılabilmesi nedeniyle 
daha çok tercih edilir. Ayrıca göğüs tüpü drenajı ve 
hastanede yatış süresini de kısaltır(22,23). Şüphelenilen 
tanı ve olgunun genel durumuna göre hangi yönte-
min uygulanacağına karar verilebilir. Başlıca akciğer 
biyopsisi endikasyonları şöyledir(7):

Çoğunlukla yararlı Sarkoidoz

 Alveoler proteinozis

 Eozinofilik pnömoni

 Lenfanjitis karsinomatoza

 Bronkoalveoler karsinom

 Berilyozis

Bazen yararlı LHH

 Wegener granülomatozu

 Akciğer lenfoması

 Lenfositik interstisyel pnömoni  
 (LİP)

 Amiloidozis

 Hipersensitivite pnömonisi

 Pulmoner kapillerit

 COP

Yararı yok İdyopatik pulmoner fibrozis

 İdyopatik İAH yapan diğer  
 hastalıklar 

Tablo 5. İAH tanısında TBAB’ın katkısı.

Resim 3. a, b. Kriyoprob kullanılarak alınan transbronşiyal doku örnekleri.
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1. Spesifik tanı koymak: Özellikle 50 yaş altında, 
ateş, kilo kaybı, hemoptizi, vaskülit bulguları-
nın varlığında; ilerleyici hastalıkta; atipik veya 
hızlı değişen radyolojik bulguların varlığında; 
açıklanamayan akciğer dışı bulguların varlığın-
da; sebebi bilinmeyen pulmoner vasküler hasta-
lık varlığında

2. Kronik progresif İAH’yi taklit eden malign ve 
enfeksiyöz hastalıkların dışlanmasında

3. Hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde

4. Ciddi yan etkileri olan bir tedaviye başlamadan 
önce tedaviye cevap olasılığını öngörmede

5. Nadir de olsa, pulmoner fonksiyon testleri kuv-
vetle İAH düşündüren ve normal YRBT bulgu-
larına sahip, hipoksemisi olan hastalarda İAH 
tanısı koymada akciğer biyopsisi kullanılabilir.

TBAB ve cerrahi akciğer biyopsisi örnekleri histopa-
tolojik analizin yanı sıra klinik şüphe varsa mikobak-
terial, fungal boyama ve kültür için de incelenmelidir. 

KRİYOBİYOPSİ 

Cerrahi akciğer biyopsisi endotrakeal entübasyon, ge-
nel anestezi, göğüs tüpü yerleştirilmesi ve hastaneye 
yatış gerektirir. Ayrıca uzamış hava kaçağı ve/veya 
bronkoplevral fistül gibi komplikasyonlar geliştiğinde 
hastanede kalış süresinde artış ve yeniden cerrahi ris-
ki doğurur. Bu risk düşüktür ancak mortalite için an-
lamlıdır. Cerrahi akciğer biyopsisinin sayılan potansi-
yel riskleri ve komplikasyonları yeni daha az invaziv 
biyopsi tekniklerini gerektirmektedir(24). Standart 
forseps ile yapılan ve cerrahi akciğer biyopsisine göre 
daha az invaziv olan TBAB ise alınan örneklerin ezil-
me artefaktları ve daha küçük boyutlarda olması ne-
deniyle tanıyı sınırlandırmaktadır. Kriyoprob biyopsi 
ise daha fazla alveoler ünite içeren geniş ve daha az 

ezilme artefaktıyla iyi korunmuş doku örnekleri (Re-
sim 3a, b) sağlaması ve cerrahi biyopsiye göre daha az 
invaziv olması ile yakın zamanda İAH tanısında kul-
lanılmaya başlanmıştır(25, 26). Babiak ve arkadaşları(27) 
kriyobiyopsinin güvenilirliğini 41 hastanın sadece 
2’sinde pnömotoraks gelişmesi haricinde komplikas-
yon olmaması ile göstermişlerdir (27). 

Kriyo teknolojisi temel olarak obstrüksiyona yol açan 
endobronşiyal tümörlerin palyatif tedavisinde kulla-
nılmaktadır. Kriyo cihazı üç bölümden oluşur: konsol, 
kriyojen ve kriyoprob (Resim 4a, b). Konsol kriyo ba-
sıncı ve probun ucundaki sıcaklığı monitorize etmeye 
yarar. Kriyojen olarak nitröz oksit (N2O), karbondiok-
sit (CO2) ve likit nitrojen kullanılabilir. Soğutma bir 
gazın yüksek basınçlı bölgeden düşük basınçlı bölge-
ye ani genleşmesi yoluyla soğumanın oluştuğu Jou-
le-Thompson ilkesine göre gerçekleşir. Düşük sıcak-
lık dokunun proba adezyonu ile sonuçlanır. Akımın 
durdurulması ve basınç düşüşünü çözülme takip eder. 
Donma-çözülme siklusu sırasında doku parçası alınır.  

Yakın zamanlı çalışmalar kriyobiyopsinin İAH’da tanı 
koymada uygun ve güvenilir olduğunu gösterse de ta-
nısal rolünü belirlemek için prospektif kontrollü yeni 
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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