
Asbestozis intrapulmoner asbest liflerinin varlı-
ğıyla birlikte bunlara bağlı olarak gelişen inters-
tisyel fibrozisin eşlik ettiği bir patolojidir. Aynı za-
manda kanserojen olan asbestin solunması
bronş kanseri, plevral ve peritoneal mezotelyo-

ma insidansını da arttırmaktadır. Asbest çeşitli
sanayi kollarında (kontrplak yapımında, vinil
döşeme malzemelerinde, fren ve debriyaj bala-
talarında, izolasyon materyalinde ve çimento ile
karıştırılarak tavan ve bölmelerin yapımında)
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ÖZET

Bölgemizde sık görülen asbestozisin akciğer bulgularının yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) ile değerlen-
dirilmesi amaçlandı. Anamnez, klinik, solunum fonksiyon testleri ve direkt göğüs radyografisi ile asbestozis tanısı konulan
21’i erkek, 7’si kadın toplam 28 olgu toraks YRBT ile incelendi. YRBT’de olguların tamamında plevral kalınlaşma, kalsifi-
kasyon ve plaklar saptanırken, düzensiz ara yüz belirtisi 23, düzensiz interlobüler septal (İLS) kalınlaşma 22, parankimal
bandlar 25, subplevral dansiteler 19,  buzlu cam görünümü 4, bal peteği görünümü ise 5 olguda saptandı. Asbestozis dü-
şünülen olgularda akciğer parankim tutulumunu gösteren belirtilerin saptanmasında YRBT’nin duyarlı olduğu  belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Asbestozis, YRBT.

SUMMARY 

HRCT Findings of Asbestosis

We aimed to evaluate the lung findings of asbestosis,  which is quite frequent in our region, at high resolution computed
tomography (HRCT). 28 patients (7 females, 21 males) who are exposed to enviromental asbestos are examined by HRCT
We detected thickening at parietal pleura, calcification and plaques in all cases, interface sign at 23 cases, irregular interlo-
bular septal thickening at 22 cases, paranchymal bands at 25 cases,  subpleural dansities at 19 cases, ground glass appe-
arances at 4 cases and honey combing at 5 cases in  HRCT.  Findings of paranchymal  involvement are detected more de-
tailed and sensitive with HRCT.
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kullanılan bir yalıtım maddesi olmakla birlikte
yöresel olarak doğada da bulunabilmektedir (1).
Elazığ iline bağlı Maden ilçesinde tremolit ve kri-
zolit tipteki asbest madeninin yoğun olduğu bi-
linmektedir. Bu toprağın inşaat yapımında kulla-
nılmasından dolayı bölgede çevresel asbest so-
lunmasına bağlı olarak asbestozis hastalığına sık
rastlanılmaktadır (2,3).

Asbestoziste semptomlar (efor dispnesi, öksü-
rük, çomak parmak, siyanöz gibi) radyolojik be-
lirtilerden önce başlayabilir. Göğüs radyografi-
sinde sinüs kapalılığı, kalınlaşmış interlobüler
septumlar, alt zonlarda buzlu cam manzarası,
plevral kalınlaşma, plak ve kalsifikasyonlar gö-
rülebilmektedir. Özellikle bilateral diyafragmatik
plevral kalsifikasyonların olması asbestozis tanı-
sı için anlamlıdır (2,3). 

Tomografik görüntülemelerde yüksek rezolüsyon
tekniklerinin kullanıma girmesi akciğer paranki-
minin daha ayrıntılı biçimde incelenmesini sağla-
mıştır. Bölgemizde çevresel solunmaya bağlı ola-
rak sık görülen asbestozisin tanısında ve akciğer
tutulumunun derecesinin saptanmasında yüksek
rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT)’nin
etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

MATERYAL ve METOD

Ocak 1994-Haziran 1997 tarihleri arasında Fırat
Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları
Polikliniği’ne başvuran, anamnez, klinik, akciğer
fonksiyon testleri ve tipik göğüs radyografik bul-
gularına dayanılarak asbestozis tanısı konulan
28 hasta toraks YRBT ile incelendi. YRBT ince-
lemeleri Hitachi 1000 W cihazı ile IV kontrast
madde kullanılmaksızın, 1.5 mm kesit kalınlığı
ve 10 mm kesit aralığı kullanılarak elde edildi.

Parankimal lezyonların tipi, sıklığı ve lokalizas-
yonları birbirinden bağımsız 2 radyolog tarafın-
dan değerlendirildi.

BULGULAR

Yirmisekiz olgumuzun 21’i erkek, 7’si kadın olup
yaşları 39 ile 61 arasında (ortalama 47) değiş-
mekteydi. Olgularımızın mesleki olarak asbest
solunma anamnezleri yoktu, ancak tümü tremo-
lit ve krizolit tipteki asbest madeninin yoğun ol-
duğu Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı köylerden

gelmekteydi. Olgularımızın 21 (%75)’inde PA
akciğer grafilerinde bilateral diyafragmatik plev-
ral kalsifikasyonlar gözlendi (Resim 1).

YRBT’de olguların tamamında plevral kalınlaş-
ma, kalsifikasyon ve plaklar saptanırken, düzen-
siz ara yüz belirtisi 23, düzensiz interlobüler sep-
tal (İLS) kalınlaşma 22, parankimal bandlar 25,
subplevral dansiteler 19, buzlu cam görünümü
4, bal peteği görünümü ise 5 olguda saptandı
(Resim 2, 3a, 3b). Lezyonların genellikle akciğe-
rin posterior kısımlarında ve subplevral alanlar-
da lokalize olduğu gözlendi. Plevrada kalınlaş-
ma, kalsifikasyonlar ve plaklar, 7 olguda nodü-
ler milimetrik, 13 olguda tipik plevral plak ve 8
olguda ise mikst tipte kalınlaşma şeklindeydi.
Yirmialtı olguda kalsifiye plaklar, 2 olguda ise
düzensiz plevral plaklar vardı. Plevral plaklar 25
olguda diyafragmatik, 11 olguda mediastinal, 16
olguda kostal yüzde olup, 14 olguda da difüz
plevral tutulum şeklindeydi. Plevral kalınlaşma
24 olguda her iki akciğerde, 3 olguda solda, 1
olguda ise sağda izlendi. Ara yüz belirtisinin
özellik gösteren bir dağılım paterni sözkonusu
olmayıp, sadece üst lobların nispeten korunmuş
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Resim 1. Direkt göğüs radyografisinde asbestozis
için tipik bilateral diyafragmatik yüzlerde plevral kal-
sifikasyonlar.
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olduğu belirlendi. Düzensiz İLS kalınlaşmalar 16
olguda alt loblarda, 2 olguda orta ve alt loblar-
da, 4 olguda ise difüz yayılım göstermekteydi.
Yine 15 olguda her iki akciğer, 5 olguda sağ ak-
ciğer, 2 olguda sol akciğer tutulmuştu. Buzlu
cam görünümü saptanan 4 olgu ile bal peteği
görünümü saptanan 5 olguda tutulum her iki ak-
ciğer bazal segmentlerinde daha yaygın olarak
izlendi. Parankimal bandlar tüm olgularda her iki
akciğerde ve alt loblarda, 3 olguda da yalnızca
orta zonlarda saptandı.

TARTIŞMA

Asbestozisin klinik teşhisi Amerikan Toraks
Derneği’nin belirttiği; direkt göğüs radyografisi
bulguları, pulmoner fonksiyon testlerinde restrik-
tif bozukluklar, fizik muayene bulguları ve bilinen
asbeste maruz kalma anamnezi temellerine da-
yanılarak yapılmaktadır. Bu klinik ve radyografik
kriterlerin hiçbirisi spesifik olmamasına rağmen,
özellikle önemli derecede asbeste maruz kalma
ve multipl anormal bulgular asbestozisin kuvvet-
li kanıtları olarak kabul edilir. Yetersiz fizik mu-
ayene bulgusu veya fonksiyon bozukluğu varlı-
ğında asbestozis tanısı koymak zordur (4,5).

Asbestozisin klinik ve radyografik bulguları as-
bestle temastan 10 yıl sonrasına kadar saptana-
mayabilmektedir. Bu latent periyot bazen 40 yı-
la kadar uzayabilir (5-7). Göğüs radyografisi as-
bestozis varlığının saptanmasında çok duyarlı
değildir. Bir çalışmada, tanısı akciğer biyopsisi
ile konan 58 asbestozis olgusunun 6
(%10)’sında göğüs radyografisinin normal oldu-
ğu bildirilmiş, başka bir çalışmada ise histopato-
lojik olarak akciğer fibrozisi saptanmış 138 as-
bestozisli olgunun  25 (%18)’inde direkt radyog-
rafik bulgu saptanmamıştır (8,9). Göğüs rad-
yografileri normal olan olguların %20-30 kada-
rında birçok YRBT bulgusu olduğu bildirilmiştir
(10,11). Önemli derecede asbeste maruz kal-
mış, normal göğüs radyografili 169 olguda
YRBT yapılmış, 76 (%45) olguda normal veya
normale yakın, 57 (%34) olguda asbestozis ile
uyumlu ve 36 (%21) olguda da patolojik ancak
akciğer fibrozisi ile uyumsuz YRBT bulguları
saptanmıştır (11).

YRBT’si normal ve asbestozis ile uyumlu 2 gru-
bun karşılaştırılmasında; YRBT’si patolojik olarak
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Resim 2. YRBT’de bilateral düzensiz kalsifiye plevral
plaklar ve kalınlaşmalar.

Resim 3a. YRBT’de interlobüler septal kalınlaşmalar,
ara yüz belirtisi.

Resim 3b. Plevral plaklara bağlı düzensizlikler.



kabul edilen gruptaki olguların vital kapasitesi ve
difüzyon kapasitesinin anlamlı derecede düşük
olduğu bildirilmiş ve YRBT’nin normal ve akciğer
fonksiyonları bozuk hasta grupları arasındaki
ayrımı yapabileceği vurgulanmıştır (12).

Müller ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, as-
bestozis kliniği ile uyumlu kriteri olmayan 55 ol-
gunun %36’sında YRBT ile asbestozis tanısı koy-
muşlar ve asbestozis tanısında YRBT kriterleri-
nin duyarlı olduğunu göstermişlerdir (13).

Asbestozisli olgularda fibrozisin en erken değişik-
likleri lobüllerin peribronşiyoler bölgelerinde or-
taya çıkar. Fibrozis ilerledikçe lobülün her tara-
fındaki alveoler duvarlar ve interlobüler septalar
tutulur. İlerlemiş olgularda bal peteği manzarası
görülebilir. Visseral plevral kalınlaşma paranki-
mal fibrozis alanlarının üzerine yayılır (14,15).
Asbestozisli olgularda pulmoner fibrozis sağlam
akciğer lobüllerine yayılınca fibrozisin diğer bul-
guları olan İLS kalınlaşma, traksiyon bronşiekta-
zisi ve yapısal distorsiyon hastalığın şiddetine
bağlı olarak görülür. İLS kalınlaşmalara genellik-
le erken dönemde rastlanmakla birlikte, ilerlemiş
asbestoziste bal peteği görünümü süperpoze ol-
duğu için daha az sıklıkta izlenmekte ve tipik ola-
rak posterior ve periferal akciğer alanlarında gö-
rülmektedir. Son dönem akciğer hastalığında
subplevral bal peteği görünümü tüm olgularda
(%100) izlenebilmektedir (4,6,10,16-19). Birkaç
lobül septasının kalınlaşması, bronkovasküler kı-
lıf skarları veya plevral plakların komşuluğunda-
ki atelektazi alanlarından oluşan parankimal
bandlar, asbestozisli hastalarda sık olarak bulu-
nur. Histopatolojik olarak asbestozis olduğu sap-

tanan olguların %76’sında, parankimal bandlar
YRBT’de görülür. Asbestozisli olgularda erken
fibrozisi gösteren subplevral ve peribronşiyoler
fibrozis ile alveollerin kollapsı sonucu oluşan ak-
ciğer fibrozisi birlikte izlenmektedir. (4-6,10,17).

Bu histopatolojik değişikliklerden YRBT’de en
erken saptanabilen bulgular sentrilobüler ve pe-
ribronşiyoler fibrozistir. Erken dönemde perib-
ronşiyol fibrozisi düşündüren subplevral nokta-
sal veya nodüler opasiteler tipik olarak subplev-
ral alanda görülen sentrilobüler milimetrik no-
düllerdir (17,18,20). 

İnterstisyel akciğer hastalıklarının YRBT’deki en
erken ve en sık bulgularından biri olan ara yüz
belirtisinde akciğerlerin bronkovasküler ve vis-
seral plevra yüzleri düzensizleşir ve kalınlaşır. İn-
terlobüler fissürler tipik olarak kalın ve düzensiz-
dir. Vasküler yüzlerde ise testere dişi gibi görü-
nümler oluşur. Bronş duvarları kalınlaşır. Ara yüz
belirtisi düz röntgenogramlarda farkedilemezken
YRBT’de saptanabilmektedir (19).

Çalışmamızda subplevral dansiteler %67, paran-
kimal bandlar %89, İLS kalınlaşmalar ise %78
oranında izlendi. Diğer çalışmalarda ise sırasıyla
peribronşiyoler fibrozis ile uyumlu subplevral
dansitelerin %91, parankimal bantların %61 ora-
nında bulunduğu İLS kalınlaşmaların ise hastalı-
ğın erken dönemlerinde daha sık görüldüğü bil-
dirilmiştir (13,21).

Aberle ve arkadaşları, çalışmalarında klinik ola-
rak asbestozisli 29 olgu ile kontrol grubundaki-
lerin YRBT bulgularını karşılaştırmışlardır. Dağı-
nık yerleşimli subplevral körvilineer dansiteler
her iki grupta da hemen hemen eşit bulunması-
na karşın, klinik olarak asbestozis düşünülen ol-
gularda posterior ağırlıklı subplevral dansiteler
%59 ve parankimal bandlar %66 oranında izle-
nirken, kontrol grubunda her iki bulgu da %30
oranında görülmüştür. Aynı çalışmada prone po-
zisyonunda yapılan incelemelerde asbestozisli
olgularla kontrol grubunun ayrımının daha başa-
rılı olarak yapılabildiği bildirilmiştir (6).

Bergin ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, as-
bestozisli ve asbestozis bulunmayan hastalarda
subplevral körvilineer dansitelerin sıklığını,
Aberle ve arkadaşlarının sonuçlarıyla aynı bul-
muşlardır (22).
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Tablo 1. Olguların YRBT bulgularının dağılımı.

Bulgular YRBT n (%)

Plevral kalınlaşma 28 (%100)

Ara yüz belirtisi 23 (%82.1)

İLS kalınlaşma 22 (%78.5)

Parankimal bandlar 25 (%89.2)

Subplevral dansiteler 19 (%67.8)

Buzlu cam görünümü 4 (%14.2)

Bal peteği görünümü 5 (%17.8)

YRBT: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi.
İLS: İnterlobüler septal.



Ren ve arkadaşları, 29 plevral plak bulgusu olan
ve 29 plevral plak bulgusu olmayan olguların
postmortem YRBT ve histopatolojik bulgularını
değerlendirmişler, YRBT’de septal kalınlaşma
bulgusunun sıklığını benzer bulmuşlardır (sıra-
sıyla %79 ve %66) (23). Çalışmamızda plevral
kalınlaşmalar olguların tümünde izlenirken sep-
tal kalınlaşmalar %78 oranında izlenmiş olup bu
da literatürlerle uyumluluk göstermektedir.

Olgularımızın tümünde YRBT ile saptanabilen
(26 olguda kalsifiye, 2 olguda ise düzensiz plev-
ral kalınlaşma şeklinde) plevral plaklar mevcut-
tu. Bu oran diğer çalışmalarda bildirilen sonuç-
lardan daha yüksek olarak değerlendirilmiştir.
Bunun nedeni olarak olgularımızın tipik göğüs
radyografi bulguları olan hastalardan seçilmiş
olması düşünüldü.

Sonuç olarak, asbestozisli olgularda pariyetal
plevral kalınlaşma ve parankim tutulumuna ait
bozukluklar YRBT ile ayrıntılı ve duyarlı olarak
saptanabilmektedir.
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