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Olgu  

 yaş  aylık erkek hasta 

 

Yakı a  
• A i gelişe  efes al ada güçlük 

• Morarma 

• Öksürük 



•  yıl ö e AML ta ısı al ış, ke oterapi tedavisiyle 
sağla a  remisyonunun ardı da ,  ay ö e 
kardeşi i  periferik ka ı da  allojenik hematopoetik 
kök hücre nakli  yapıl ış. 
 

• Hasta ı  KİT so rası .gü de deri, .ayda 
gastrointestinal siste  ve göz ulgularıyla akut 

aşlaya , so rası da deri ve göz tutulu uyla deva  
eden kronik Graft Versus Host Hastalığı GVHD  
nedeniyle immunmodülatör tedavisi devam 
et ektey iş. 
 

 

Öykü 



• GDHH tedavisinin parçası olarak dış erkezde aldığı 
Ekstrakorporeal fotoferez (Psöralen ile etkileşi e 
gir iş ola  periferik kan mononükleer hücrelerinin 

ultraviyole A ile ışı la a so rası hastaya tekrar 
verilmesi) es ası da solu u  sıkı tısı ı  geliş esi 
üzeri e he e  erkezi izle iletişi e geçil iş. 
 
 

 
 
 



Pnömotoraks 

Pulmoner Emboli 

Hava yolu o stuksiyo u, ya a ı isi  asp. 

Akut koroner ya da kardiyolojik olaylar 

ARDS 

• GDHH tedavisi i  parçası olarak dış erkezde aldığı 
Ekstrakorporeal fotoferez (Psöralen ile etkileşi e 
gir iş ola  periferik kan mononükleer hücrelerinin 
ultraviyole A ile ışı la a so rası hastaya tekrar 
verilmesi) es ası da solu u  sıkı tısı ı  geliş esi 
üzeri e he e  erkezi izle iletişi e geçil iş. 
 
 

 
 
 



• Hasta ı  1 ay önce KİT polikli iği deki ruti  
izle i de kara iğer fo ksiyo  testleri deki 
yüksel e i  deva  ettiği or ali   katı ı aştığı 
görülerek Bactrim (Trimetoprim-Sulfametoksazol) 
profilaksisi kesil ek zoru da kalı ış. 
 

 

 

 

 

Öyküyü deri leştireli … 



• Hasta ı  1 ay önce KİT polikli iği deki ruti  
izle i de kara iğer fo ksiyo  testleri deki 
yüksel e i  deva  ettiği or ali   katı ı aştığı 
görülerek Bactrim (Trimetoprim-Sulfametoksazol) 
profilaksisi kesil ek zoru da kalı ış. 
 

 

 

 

 

Pneumocystis Jirovecii Pnömonisi 

Öyküyü deri leştireli … 



Öyküyü deri leştireli … 

• Hasta ı , geçen hafta KİT polikli iği de solu u  sıkı tısı 
ve dinlemeyle asimetrik havala a azlığı fark edil iş.  
 

• Muaye esi ve ka  so uçları değerle dirildikte  so ra 
Toraks BT iste iş. Genel durum ve satürasyon izlemi için 
hematoloji servisi e yatırıl ak üzere yö le diril iş. 

• Çekilen BT ön yorumunda: Sol pulmoner arter alt lob uç   
dalı da dolu  defekti 
 

 
 
 



Pulmoner Tromboemboli 

Öyküyü deri leştireli … 

• Hasta ı , geçen hafta KİT polikli iği de solu u  sıkı tısı 
ve dinlemeyle asimetrik havala a azlığı fark edil iş.  
 

• Muaye esi ve ka  so uçları değerle dirildikte  so ra 
Toraks BT iste iş. Genel durum ve satürasyon takibi için 
ÇHO servisi e yatırıl ak üzere yö le diril iş. 

• Çekilen BT ön yorumunda: Sol pulmoner arter alt lob uç   
dalı da dolu  defekti 
 

 
 
 



Bir hafta ö esi… 

• Hasta ı  kli ik ve radyolojik açıda  Pulmoner Emboli 
ile uyumlu olduğu u  gösteril esi üzeri e Clexane 
(Enoksaparin Sodyu  aşla arak izle iş.  
 

• Ekokardiyografisi çekilerek kardiyolojik nedenler 
dışla ış.  Emboliye ait ulgu sapta a ış. 
 

• 2 günlük izleminin ardı da , oksije  ihtiya ı ve efor 
dispnesi olmayan, genel durumu iyi seyreden hasta; 
fotoferez aldığı erkeze ye ide  sevk edil iş. 
 



• Hasta fotoferez kürü ü al ış ve eve ta ur u 
edil iş. 

• So  yatışı da  yaklaşık  hafta so ra, ye ide  

– a i gelişe  solu u  sıkı tısı  
– siyanoz ve  

– öksürük ede iyle tarafı ıza aşvurdu. 



Fizik Bakı 

• Genel durumu orta, ajite. Hava açlığı hissi ve çekil esi mevcut. 
• Deride önceden var olan döküntülü ekzamatoid lezyonlar 
• Orofarinkste dil, dudak, damak ve bukkal ukozada yaygı  

mukozit ve beyaz plak tarzı lezyo lar, liken planus 
• Ele gelen servikal LAP ev ut değil. 
• Ak iğer sesleri de ka alaş a, sağ orta ve alt zonlarda daha 

elirgi  ol ak üzere ölgesel havala a azlığı. 
• Kalp sesleri derinden geliyor, S1+ S2+, üfürüm yok. 
• Batı  rahat, defans-rebound yok. HSM yok. 
• Kas gücü azal ış, ekstremite kasları atrofik.   
• Refleksler or al. Tre or ev ut. Bili ç açık, oryante-koopere. 

• Ateş: 6, ⁰C 

• Na ız: 140/dk 

• Solunum: 28/dk,    Sat.O2:%91 

• Tansiyon: 110/60 mmHg 



Laboratuvar 
Kan şekeri :135,8 mg/dL 
Üre: 15,59 mg/dL 
BUN: 7 mg/dL 
Kreatinin: 0,4mg/dL 
Ürik asit: 4,19  mg/dL 
 

Na: 139,9 mmol/L 
K: 3,07 mmol/L 
Cl: 107,3 mmol/L 
P: 3,06 mg/dL 
 

AST: 95,6 IU/L 
ALT : 209,3 IU/L 
T.Bil: 2,21 mg/dL 
D.Bil: 1,24 mg/dL 
LDH:  354 U/L 
 

T.protein: 6,05 g/dL 
Albumin: 2,78 g/dL 

HEMOGRAM 

Hemoglobin : 12,5 gr/dl 

Hemotokrit : % 37,3 

MCV: 97,2 fL 

Beyaz küre: 9.000/mm3 

Nötrofil: 7.700/mm3 

Trombosit: 148.000/mm3 

 

KAN GAZI: 

pH: 7,421 

pCO2: 66,6 

cHCO3: 22,7 

 

ESR: 67 mm/sa 

CRP: 0,55 mg/dL 



Hasta ı  kulla dığı immunmodülatör ilaçlar: 

• Prograf (Takrolimus) 

• Cellcept (MMF) 

• Amlodipin (Norvasc) 

• Valcyte (Valgansiklovir) 

İste e  Ek Tetkikler: 
• Takrolimus ilaç düzeyi 

• CMV virüs yükü 

• Balgam kültürü 

• Solunum yolu viral antijen PCR 

• Mantar Serolojik antijenleri: Galaktomannan, Candidomannan 



Ak iğer Grafisi 

  

SON ÇEKİLEN 



HRCT 

  

Mediastende yaygı  pnömomediastinum ile uyumlu görünüm mevcuttur.  
Sağda aksiller ala da hava değerleri izle iştir. A a pulmoner arter dalları da 
emboli izlenmedi. Hastaya derin ekspiryum-inspiryumda fonksiyonel görüntüleme 
pla la ıştır. 



Toraks BT 

• Derin ekspiryum-inspiryumda fo ksiyo el görü tüle ede alı ıştır.  
• Derin ekspiryumda alt loblarda daha belirgin hava hapsi ulguları ev uttur.    

Bro ş duvarları da kalı laş alar izle iştir.  



Ö  ta ı ız … 



Bro şiolitis Obliterans 

Ö  ta ı ız …  



Tedavi Pla ı: 
• Bactrim profilaksine ara veril iş olduğu içi   Pnömocytis 

Jirovecii olasılığı içi  kara iğer fo ksiyo  testleri yakı  
izlenerek tedavi dozunda Bactrim aşla dı. 
 

• GVHH ak iğer tutulu u ola  Bro şiolitis obliteransa yönelik 
FAM tedavisine geçildi. 
 

• Sürekli 2 L/saat volümde nazal oksijen aşla dı. 
 

• Yüksek doz steroid aldığı da  yakı  yaşa sal ulgu ve 
ta siyo  izle iyle açlık-tokluk ka  şekeri izle i e aşla dı. 
 

• Ka  kültürleri i  ya ı sıra alga  kültürü, solu u  yolu viral 
PCR, Pneumocytis Jirovecii PCR ve mantar antijeni 
(Galaktomannan, Candidomannan  so uç taki i e aşla dı. 

• Solunum Fonksiyon Testi istendi. 
 
 



FEV1:  %30 (<%75) 
FEV1/FVC:   0,63 (<0,7) 

RV:   %136 (<%120) 

TLCO:   %32 



Kan Kültürü:                                                          Vankomisin aşla dı. 

Solunum yolu viral PCR :                                                Mantar Antijeni: 





Pneumocystis jiroveci 
• Bağışıklık siste i askıla ış hastalarda özellikle ak iğer tutulu u ile 

seyreden fırsatçı ir patojen 
 

• Pnömonisinde: dispne, taşip e, nonprodüktif öksürük, ateş ve siyanoz 
 

• Radyolojik olarak interstisyel pnömoni görünümü 
 

• Kültürde üretilemez. Klinik bulgular ile birlikte, ak iğer sekresyonunda 
orga iz a ı  gösterilmesi veya fluoresan antikor ve moleküler 
yö te lerle ta ı ko ur.  
 

• Profilaksi almayan hastalarda, CMV'nin alveolar makrofajlar ve T lenfosit 
fonksiyonu üzerindeki inhibitör etkisi nedeniyle sitomegalovirüs (CMV) 
e feksiyo u ile ilişkilidir. E feksiyo  riski, kronik glukokortikoid kulla ı ı 
veya T lenfositlerin kalsinörin inhibitörü ile immün askıla a ile ilişkilidir. 
 

• Diğer ilaç alter atifleri ulu akla birlikte  
 trimetoprim-sulfametaksazol  
 profilaksi ve tedavide ilk seçenektir. 
 





 
Hastada Ba tri ’i  tedavi dozunda  
kulla ıl asıyla kli ik düzel e ve 

ulgularda gerile e ekle e  hızda 
izlenmedi.  
Kontrol PCR sonucunda üreme olmazken, 
oksije  ihtiya ı deva  et ekteydi… 



Bro şiolitis obliterans sendromu(BOS) 

• Obstruktif ak iğer patolojisi 
• Hasar gören ro şiyolleri  ve küçük hava yolları ı  

rejenerasyon döneminde fazla miktarda granülasyon 
dokusuyla obstruksiyona uğra ası so u u oluşur. 
 
– Erken evre belirtisiz 
– Egzersizle dispne, öksürük, hırıltılı solu u  

Belirtisiz hastalar SFT izlemiyle tespit edilir. 
– Nakil + .gü  ve  .yıl değerle dir ede 
– Kronik GvHH ta ı aşa ası ve so rası  yıl 6 ay ara ile 
– BOS ta ısı ko ula  hastalarda veya FEV de azal a ol ası 

duru u da daha sık izle  

 



Patofizyolojisi: 
• HLA sı ıf I ve II MHC olekülleri e ağı lı a tije lere karşı 

gelişe  ya a ı hü re ya ıtı 
 

• Kronik inflamasyonEpitelyal metaplaziKüçük 
havayolları ı  fibroproliferatif hastalığımukozal/ 
submukozal fibrozis havayolu obliterasyonu  

 

• Viral enfeksiyon gibi allojenik inflamasyon duru ları, BOS 
geliş esi riski i artırır. 
 



İmmunolojik hasar 

• Nakil sonrası 
• Bağ dokusu hastalığı 
• İlaçlar 

Nonimmunolojik hasar 

• İnhalasyon hasarı 
• Postenfeksiyöz 

Bronşiyal epitel hasarı 

Makrofajlar 

Th1 hücreler 

Nötrofiller 

Monositler 

B hücreler 

Mezenkimal hücreler 

Fibroblastlar 

Sitokinler 

• IL-2 

• IFN- 
• IL-12 

• TNF- 

• IL-6 

Kemokinler 

• IL-8 

• RANTES 

• MCP 

Büyüme faktörleri 

• PDGF 

• IGF 

• FGF 

• TGF- 

Abartılı tamir 

Peribronşiyal fibrozis 

Bronşiyal lümenin obliterasyonu 

Genetik 

predispoziyon 

Enflamasyon 



Postenfeksiyöz Adenovirüs (1, 3, 7, 21), Swyer-James( kıza ık, ikoplaz a) 
Toksik ajan inhalasyonu  

• Nitrojen dioksit 
• Sülfür dioksit  

KİT so rası 
Kalp-ak iğer ve ak iğer akli so rası 
Romatolojik veya ağ dokusu hastalığı RA, Skleroderma, Steven-Johnson 
İlaç reaksiyo u 

• Penisilamin  
• Altı  

Diğerleri  
• Aktif kömür aspirasyonu 
• Stevens-Johnson sendromu  
• Nöroendokrin hücre hiperplazisi-karsinoid 
• GÖR  

Primer bilier siroz  
Idiyopatik  

 

Olası Nede ler: 



Uluslararası Ka  ve Ke ik iliği Tra spla tasyo  Araştır aları Merkezi CIBMTR  
tarafı da  belirlenen 

Risk faktörleri: 
 • Periferik ka  kay aklı kök hü re 
• Busülfan azlı tedavi reji i 
• HLA uyu suzluk ora ı 
• GÖR varlığı 
• Başla gıçta interstisyel pnömoni 

 
 

İlave risk faktörleri: 
• Sigara kulla ı ı 
• İleri yaş 
• Önceden var olan havayolu obstruksiyonu 
• Önceki solunum yolu viral enfeksiyonu (CMV, RSV, Parainfluenza) 
• Ig G<400 (Riski 2-  katı a çıkarır.  

 
 



Ulusal Sağlık E stitüleri NIH  ta ı ve evreleme çalış a grupları          
tarafı da  düzenlenen  

Ta ı kriterleri: 
1) FEV1< %75 
2) FEV1/FVC<0,7  Havayolu obstruksiyonu 
3) Ekspiratuar HRCT’de hava hapsi, küçük havayolları da 

daralma veya ro şiektazi; ya da RV>%120 
4) Aktif enfeksiyon ya da patoloji durumun ol a ası 

 
• 4 kriter + kronik GVHD’ye ağlı ak iğer dışı da ir diğer 

organ tutulumu ol alıdır. 
• Kronik GVHD’ye ağlı aşka tutulu  yoksa Ak iğer 

biyopsisi gereklidir. 
– Havayolları ı  yoğu  fibröz skar doku ile tıka ası so u u 

oluşa  skatrisyel ro şial darlıkları gösterir.  

 



Klinik bulgular: 

• Prodüktif olmayan öksürük 

• Hışıltı  
• Solu u  zorluğu  
• Uza ış ekspirasyon fazı  
• İ spiratuar raller. 

 



Görüntüleme: 
• Direkt grafi Genellikle normal olabilir. Hiperinflasyon 

gelişe ilir. 
 

• İ spirasyo  ve ekspirasyon Toraks HRCT Daha spesifik 
 Hava hapsi, ekspirasyon fazı oyu a ölgesel havayolu 
o strüksiyo ları a işaret ede  hava hapsi veya küçük hava yolu 
duvarı da kalı laş a veya ro şektazi ozaik ak iğer görü ü ü   
 

• Havayolu obstrüksiyonu  FEV1<%75; FEV/FVC<0,70 veya      
1 ir yılda FEV ’de % ’da  fazla düşüş 

• Hava hapsi art ış RV veya RV/TLC (Total Ak iğer kapasitesi) 
• DLCO Ak iğerde CO difüzyon kapasitesi) azal ası 

Solunum Fonksiyon Testi: 



BOS X Kriptojenik organize pnömoni 
BOS Kriptojenik organize pnömoni 

Belirti Asemptomatik, dispne, öksürük, hışıltı Ateş, kuru öksürük dispne 

Bulgu Bulgu yok, wheezing, raller Bulgu yok, raller, takipne 

HRCT Hava hapsi, küçük hava yolları da 
kalı laş a, ro şektazi 

Fokal veya multifokal 
infiltrasyon 

FEV1 <%75 veya nakil öncesine göre >%10 
azalma 

Nor al/azal ış 

FEV1/FVC <0,7 Normal 

RV >%120 Nor al/azal ış 

Steroid 
ya ıtı 

Düzelme gözlenmez Düzelme olur 

Tedavi Erken dönem FAM tedavisi +1mg/kg/g  X  
14 gün prednisolon, 6-9 ayda doz  azaltı ı 

0,75-1 mg/kg/g prednisolon ,       
3-6 ayda doz azaltı ı 

FAM: flutikazon 2x440 mcg/gün, azitromisin250 mg/gün haftada 3 gün, montelukast10 mg/gün 



Prognoz: 
• BOS’u  yönetimi  multidisipliner yaklaşı  KİT, Göğüs ve Radyoloji 

uz a ları  gerektir ektedir.  
 

• İlerleyi i olduğu da Yılda >%  FEV  kay ı  prognozu kötüdür.     
2 yıllık sağkalı  % ,  yıllık sağlalı  %  olarak raporla ıştır.  
 

• Ölümün asıl se e i e feksiyo la tetiklenen solu u  yet ezliğidir.  
 

• Dispneye dikkat et ek, erke  ve sık tekrarla a  SFT’ler     
fibrozise ağlı kalı ı havayolu değişiklikleri, solu u  yet ezliği 
ve pnömoni gerçekleş ede  BOS’u  teşhisi i  ko ası a 
imkan vermektedir. 
 


