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H KN, hematolojik, hematolojik olmayan 
maligniteler, kemik ili i yetmezli i ve bazı
konjenital hastalıklar için gittikçe daha 

sıklıkla yapılmaktadır (8). Enfeksiyona ba lı olan 
yada olmayan ve enfeksiyona ba lı olmayan akci-
er komplikasyonları HKN hastalarının %30-

60’ında görülmekte ve mortalitenin %40‘ını olu -
turmaktadır (2, 14, 21). Akci er komplikasyonları
olan hastaların ço unlukla genel durumu kötü 
oldu u, kanama riski bulundu undan ve yararı
tartı ıldı ı için, histopatolojik ve sitolojik materyal 
alındı ı Bronkoalveaolar Lavaj (BAL), Transbron i-
yal ve Açık Akci er Biopsisi (özellikle son ikisi) çok 
sık yapılmaz.

Bronkoalveaolar lavaj (BAL)

Fiberoptik bronkoskopi ve BAL, HKN olmu
hastalarda akci er infiltrasyonunu ara tırmak için 
en az invaziv ve en geçerli yöntemdir (20, 21). BAL 
hipoksemik ve trombositleri dü ük ve ventilatörde 
olan hastalarda kolayca yapılabilmekte ve ço un-
lukla önemli bir komplikasyona neden olmamak-
tadır (14). 130 allojenik HKN olmu  hastada yapı-
lan çalı mada %66’sında tanı konabilmi tir (2). 
BAL HKN olmu  hastalarda HIV hastaları kadar 
PCP ve bakterial pnömoni tanısında yardımcı olur 
(21). BAL ile viral, fungal ve bakteriyel kültürlere 
ek olarak sitolojik inceleme için materyal alınır.
BAL sitolojide rutin olarak Papanicolau (Pap) ve 
Gomori Methamine Silver (GMS) ile boyanır. GMS 
boyası ile pnömosistis ve fungal organizmalar, 
genelde kültür sonuçları çıkmadan çok önce, bir 
kaç saat içinde görülerek tanı konur. Pap boyası
ile de viral inklüzyonlar görülür. BAL primer ola-
rak enfeksiyonu devre dı ı bırakmak için yapılır,
fakat negatif BAL, yanlı  negatif olasılı ı nedeniyle, 

bakteriyel, viral ve fungus için ba lanmı  empirik 
tedavinin durdurulmasına endikasyon de ildir (1-
4, 20). BAL spesifik tanı konmasına yardımcı olsa 
da, hastanın prognozunu de i tirece i üphelidir.
Retrospektif bir çalı mada, bronkoskopinin HKN 
olmu  hastaların %41’inin tedavisini (spesifik 
mikroorganizmayı belirleyerek) de i tirdi i ama 
sa kalımda bir de i iklik yaratmadı ı saptanmı -
tır (7). Özetle BAL bu hastalarda tanı konmasına
yardımcı olsa da hastalı ın gidi atını de i tirme-
yebilir.

Bronkoskopi sırasında alınan transbron iyal
biopsinin yararı çok daha azdır ve özellikle trom-
bositopenik hastalarda kanamaya yol açaca ından
tavsiye edilmez (13).

Açık akci er biopsisi (AAB)

BAL sonuçları negatif oldu u zaman cerrahi 
akci er biopsisi (açık torakotomi veya “Video-
Assisted Thorascopy / VATS” yolu ile) tanıya yar-
dımcı olabilir (6, 9). Biopsilerde rutin hematoksilen 
eozin boyasına ek olarak, gerekti inde tanıya yar-
dımcı olması için fungus organizmaları için GMS 
ve bazı virüsler (CMV, HSV, adenovirüs) için de 
immünhistokimyasal boyalar yapılabilir.

HKN olmu , BAL negatif sonuç vermi  hastalar-
da Açık Akci er Biyopsisinin (AAB) tanıya yardımcı
olma olasılı ı çok yüksek olmadı ından, yararları
konusunda üphe vardır (16, 17). Bir çalı mada
AAB %60 spesifik tanıya varmakla birlikte has-
taların sadece %18 inde AAB sonucunda tedavi 
de i ikli i yapılması sonucunda klinik iyile me
görülmü tür (17). Bu çalı mada önemli bir intra-
operatif komplikasyon görülmemi  ancak bu yük-
sek riskli hastaların %45’i AAB’sini takip eden 1 ay 
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içinde kaybedildikleri gözlenmi tir (17). Hemato-
lojik malign hastaların bulundu u (24/64’ü HKN 
olmu ) bir çalı mada, AABile radyolojik olarak 
fokal lezyonları bulunan olgularda daha ba arılı
(fokal %79; yaygın %36) sonuçlar elde edilmi tir
(19). Aynı çalı mada AAB bulguları sonucunda 
hastaların %57’sinde tedavi de i ikli i yapılmı
ancak spesifik tanı konulabilmi  kimselerde sa -
kalım sadece 1 ile 3 ay arttırabimi tir. HKN olmu
hastaların dahil oldu u bir ba ka çalı mada akci-
erde sadece nodüler lezyonları olanlar (12 hasta-

nın 5’i) dikkate alındı ında akci er biyopsisi olmu
5 hastanın 2’sinde ya antimikrobiyal tedavi ba -
lanmı  ya da de i tirilmi , birinde de nakil sonrasi
lenfoma (“ Post Transplant Lymphoproliferative 
Disorder / PTLD) tedavisi ba lanmı tır (15). Fokal 
infiltasyonu olan hastalarda tekrarlayan lenfoma 
tanısı koymak için de AAB gerekli olabilir. 

AAB fungus enfeksiyonlarının tanısı için çok 
sensitif de ildir. Hematolojik malign hastalı ı olan-
ların incelendi i bir çalı mada klinik ve radyolojik 
olarak Aspergillus’tan üphelenilen 31 hastanın
sadece 17’sinin (%55) AAB ile fungal enfeksiyon 
varlı ı saptanmı tır (11). Di er yandan AAB fun-
gus için negatif olsa dahiö empirik olarak ba -
lanmı  anti-fungal tedavinin durdurulması do ru
olmayabilir. Çünkü otopsi sonuçlarının kesin 
sonuç olarak görüldü ü ve HKN olmu  hastaların
incelendi i bir çalı mada fungal enfeksiyonlar için 
AAB’nin yanlı  negatif tanı yüzdesinin %20 gibi 
yüksek bir orana ula tı ı görülmü tür (6). Bunun 
nedeni nekrotik, hemorajik dokuda fungal orga-
nizmaların e it olmayan (fokal) da ılımıdır. Bu 
arada e er fungal enfeksiyon fokal ise rezeksiyon 
ile tam iyile me sa lanabilir (5). 

Yaygın infiltrasyonu olan hastalarda AAB’nin 
sadece BAL teknik olarak mümkün olmayan veya 
sonuç vermemi  hastalarda yapılması önerilir (3). 
Ba arı oranı nodüler lezyonlarda daha yüksektir. 
Kısaca immün baskılanmı , genelde trombosit 
sayısı dü ük ve durumları a ır olan hastalarda 
AAB’si yapma kararı hastaya özel de erlendiril-
melidir.

Bazı spesifik komplikasyonlar ve 
patolojinin tanıda yeri

Akci er ödemiAkci er ödemi

 HKN’den 1-30 gün sonra 

nsidans – Bilinmiyor

 Akci erde infiltrasyon- yaygın

 Tanıda patolojinin yeri---yok

Diffüz alveolar hemoraji (DAH)Diffüz alveolar hemoraji (DAH)

HKN’den 1-30 gün sonra 

nsidans – %5

 Akci erde infiltrasyon- yaygın

 Tanıda patolojinin yeri---DAH’ye tipik ola-
rak Bronkoalveaolar Lavaj (BAL) ile tanı konur. 
Tüm sitolojik, patolojik, mikrobiyolojik analizlerin 
enfeksiyonu ekarte etmesi sonucu tanıya ula ı-
lır. BAL’ın DAH tanısı koymadaki etkisi de i ik
merkezlerde farklıdır. Bunun nedeni hasta seçim 
kriterleri ve bronkoskopik tekni in de i ik olma-
sındandır. Ayrıca DAH parça parça oldu undan
seri bronkoskopi gerekebilir.

Bakteriyel pnömoniBakteriyel pnömoni

HKN’den 1-30 gün sonra 

nsidans – %20-50

 Akci erde infiltrasyon- fokal

 Tanıda patolojinin yeri--- BAL kültür alı-
mında yararlıdır. Ancak sitolojik inceleme bakte-
riyel pnömoninin tanısı veya organizmanın tanım-
lanması açısından yardımcı olmaz. 

AspergillusAspergillus

HKN’den 1-30 gün sonra 

nsidans – %20

 Akci erde infiltrasyon- fokal

 Tanıda patolojinin yeri--- BAL kültür alı-
mında yararlıdır. Sitolojik inceleme kültüre göre 
çok daha çabuk sonuç verir. Erken tanı için kanda 
antijen bulunması ve PCR testleri yapılmakla
birlikte, kesin tanı doku invazyonunun varlı ı
ile konur. BAL’ da Aspergıllus görülmesi genel-
de doku invazyonu kanıtı olarak görülür. BAL’ın
negatif oldu u zamanlarda AAB ile de tanı konabi-
lir (10). 

HSVHSV

HKN’den 1-30 gün sonra 

nsidans – %5-7

 Akci erde infiltrasyon- yaygın

 Tanıda patolojinin yeri--- BAL kültür alı-
mında yararlıdır. Sitolojik inceleme kültüre göre 
çok daha çabuk sonuç verir. Ancak BAL’da HSV 
görülmesi tek ba ına pnömoninin HSV sonucu 
oldu unu göstermez. 
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CMVCMV

HKN’den 31-100 gün sonra 

nsidans – %10-40

 Akci erde infiltrasyon- yaygın

 Tanıda patolojinin yeri--- BAL kültür alı-
mında yararlıdır. Sitolojik inceleme kültüre göre 
çok daha çabuk sonuç verir. Ancak BAL’da CMV 
görülmesi bazen oral kontaminasyon sonucudur 
(12).

PnömosistisPnömosistis

HKN’den 31-100 gün sonra 

nsidans – %1

 Akci erde infiltrasyon- yaygın

 Tanıda patolojinin yeri--- GMS ile boyan-
mı  BAL’da kolaylıkla görülür. Ancak hemen tüm 
HKN olmu  hastalara profilaktik ilaç verildi inden
bugünlerde görülme oranı çok dü mü tür.

diopatik pnömoni sendromu ( PS)diopatik pnömoni sendromu ( PS)

HKN’den 31-100 gün sonra 

nsidans – %10-17

 Akci erde infiltrasyon- yaygın

 Tanıda patolojinin yeri--- PS nin tanımı
pnömoni bulguları + hipoksemi, iki taraflı akci er

ınfiltrasyonu ve negatif BAL oldu undan, BAL, 
enfeksiyonu ekarte etmesi açısından gereklidir. 

Bron iolitis obliterans (OB)Bron iolitis obliterans (OB)

HKN’den 100 gün veya daha sonra 

nsidans – %6-10

 Akci erde infiltrasyon- yok

Tanıda patolojinin yeri--- OB tanısı koymak için 
AAB gerekti i halde bu tavsiye edilmez. Yüksek 
rezolüsyonlu CT ile genelde AAB’ine gerek kalma-
dan tanı konulabilir. 

Özetle: HKN sonrası akci er komplikasyonları-
nın tanısında radyoloji (özellikle yüksek rezolüs-
yonlu CT) önemli yer tutar (18). Ampirik tedaviye 
(diüretik, antibiyotik gibi) cevap vermeyen has-
talarda BAL tanıya ve tedaviye yardımcı olabilir. 
BAL’da yapılan rutin ve özel boyalarla ço unlukla
viral inklüzyonlar ve fungus birkaç saat içinde, 
kültür sonuçları çıkmadan önce belirlenebilir. 
Ancak bronkoskopi ve BAL mortaliteyi maalesef 
azaltmamı tır. Özellikle ilk BAL negatif sonuç ver-
mi se tekrarı gereksizdir. BAL’in mümkün olmadı-
ı veya akci erde nodüler lezyonların oldu u seçme 

vakalarda AAB yapılabilir. AAB’nin “Video-Assisted 
Thorascopic / VATS” yöntemi ile yapılması tavsiye 
edilir.
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