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Solid ve hematolojik tümörlerin, nonmalign,
kronik hematolojik bozukluklar›n ve baz› otoimmün, metabolik ve genetik hastal›klar›n tedavisinde giderek artan s›kl›kta ve baﬂar›yla uygulanan
hematopoietik kök hücre nakli (stem cell transplantation-SCT) önemli akci¤er sorunlar›na yol açmaktad›r. Ciddi morbidite ve mortalite nedeni olan
akci¤er komplikasyonlar› SCT uygulamalar›n›n baﬂar›s›n› s›n›rlayan önemli faktörlerdendir. ‹lk 100
günde ortaya ç›kan komplikasyonlar erken, daha
sonra oluﬂanlar ise geç komplikasyonlar olarak adland›r›l›r. SCT sonras› infeksiyöz ya da infeksiyon
d›ﬂ› akci¤er komplikasyonlar›n›n s›kl›¤› %40-60 civar›ndad›r. Allogeneik SCT sonras› infeksiyon d›ﬂ›
akci¤er sorunlar›n›n oran› u¤raﬂ›lan hasta grubu
ve akci¤er patolojisine iliﬂkin tan›mlamalara göre
de¤iﬂmekle birlikte %70’lere varabilmektedir (Tablo1)(1-5).
Akci¤er komplikasyonlar›n›n geliﬂiminde rol oynayan faktörler aras›nda önceye ait akci¤er hastal›¤›n›n varl›¤›, tan› ve transplantasyon aras›ndaki
süre, ileri yaﬂ ve transplant öncesi kötü performans durumu, altta yatan malignite, haz›rlama rejimi, graft versus host hastal›¤›n›n (GVHD) geliﬂmesi, transplantasyon sonras› metotreksat kullan›m› say›labilir (1,3,4).
HEMATOPO‹ET‹K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN ‹NFEKS‹YON DIﬁI AKC‹⁄ER
KOMPL‹KASYONLARI
Akci¤er Ödemi
Kemik ili¤i transplantasyonunun (K‹T) en erken
komplikasyonlar›ndand›r. Genellikle h›zl› baﬂlang›çl›d›r ve SCT sonras› ikinci-üçüncü hafta içinde

ortaya ç›kar. Pulmoner ödem oluﬂumunda kapiller
hidrostatik bas›nç art›ﬂ›, pulmoner kapiller geçirgenli¤in artmas› ya da her iki mekanizman›n birlikteli¤i rol oynar. Önceden ya da transplantasyon
s›ras›nda kullan›lan adriamisin, siklofosfamid, siplatin ve siklosporin gibi kemoterapötik ve immünsüpresif ilaçlar›n neden oldu¤u kardiyak veya renal fonksiyon bozukluklar› akci¤er ödemi oluﬂumunda önemlidir. Kardiyojenik akci¤er ödemi oluﬂumunda ikinci bir mekanizma da ilaç ve parenteral beslenme uygulanmas› veya haz›rlama rejiminin toksisitesinin azalt›lmas› amac›yla fazla miktarda s›v› verilmesidir. Siklofosfamid, total vücut
›ﬂ›nlamas› içeren haz›rlama rejimleri ve septik
olaylar pulmoner kapiller geçirgenli¤in art›ﬂ›na
ba¤l› olarak nonkardiyojenik akci¤er ödemine yol
açabilir (3-6).
Hastalarda dispne, takipne olur, kilo art›ﬂ› ve
dinlemekle tabanlarda raller saptanabilir. Hipoksemi, akci¤er grafisinde difüz interstisyel infiltratlar ve plevra s›v›s› bulunabilir (3,4,6). ‹nterstisyel
akci¤er ödeminin radyolojik görünümü difüz, bilateral buzlu cam opasiteler ve bunlara eﬂlik eden
Kerley B çizgileri ile karakterizedir. Kerley B çizgileri tan› aç›s›ndan önemlidir, çünkü progresif interstisyel pnömonide görülmez. Transplantasyon
sonras› ilk 2 hafta içinde ortaya ç›kan ve Kerley B
çizgilerinin saptand›¤› interstisyel hastal›k tablosu
biyopsi gerektirmeyecek geçici bir süreç olarak düﬂünülmelidir. Kardiyojenik ödemin al›ﬂ›lm›ﬂ görünümünün tersine transplantasyon sonras› olgularda genellikle kardiyomegali görülmez. Diüretik tedaviye radyolojik yan›t di¤er kardiyojenik ödem olgular›na göre daha yavaﬂt›r (8-17 gün) (5). Hepatik
veno-okluzif hastal›k geliﬂti¤inde s›v› retansiyonu-
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na ba¤l› olarak akci¤er ödemi oluﬂabilir; bu olgularda plevra s›v›s› karakteristiktir (7).
Tedavi di¤er nedenlere ba¤l› akci¤er ödemi tedavisi ile ayn›d›r. Baz› olgularda solunum yetmezli¤i geliﬂebilir ve mekanik ventilasyon gerekebilir
(3).
‹dyopatik Pnömoni Sendromu
‹dyopatik pnömoni, konjestif kalp yetmezli¤i ve
infeksiyon olmaks›z›n ortaya ç›kan ve hipoksemi ve
radyografik nonlobar infiltratlarla karakterize bir
sendromdur. ‘National Heart, Lung and Blood Institute’ kemik ili¤i transplantasyonu sonras› görülen idyopatik akci¤er zedelenmelerini idyopatik
pnömoni sendromu (IPS) olarak tan›mlamak için
gerekli kriterleri belirlemiﬂtir. IPS tan›s› için aktif
alt solunum yolu infeksiyonu olmadan yayg›n alveoler zedelenmenin olmas› gerekir (Tablo 2) (8).
IPS allogeneik K‹T yap›lan olgular›n yaklaﬂ›k
%12’sinde görülebilen a¤›r bir akci¤er toksisitesi
formudur (1). Otolog transplantasyon sonras› bu
tür akci¤er toksisitesinin daha hafif formlar› görülebilmektedir. Örne¤in yüksek doz kemopterapi ve
otolog K‹T yap›lan hastalar›n %64’ünde gecikmiﬂ
pulmoner toksisite sendromu (delayed pulmonary
toxicity syndrome-DPTS) geliﬂebilmektedir; DTPS
tan›s› seri DLCO ölçümlerinin giderek düﬂmesine
dayanmaktad›r (9).
Klinik tablo nonspesifiktir; genellikle ateﬂ, dispne, kuru öksürük, takipne bulunur. Hipoksemi ve
hiperventilasyon s›kt›r. Baﬂlang›ç s›kl›kla h›zl›d›r,
tablo günler içinde geliﬂir; ama idyopatik pulmoner
fibrozisli olgulardaki gibi sinsi bir baﬂlang›ç da olabilir. Tablonun ortaya ç›k›ﬂ zaman› için ortanca,
K‹T sonras› 42-49. günlerdir; ancak 14. gün gibi
erken bir dönemde ç›kabilece¤i gibi 80. güne kadar
da gecikebilir (3,8). Akci¤er grafisinde difüz, nonlobar alveoler ve/veya interstisyel infiltratlar görülür. IPS tan›l› hastalar›n radyolojik bulgular› olarak ince retiküler opasiteler, interlobuler septalarda kal›nlaﬂma, mikronodüller, küçük ya da büyük
nodüller; akut respiratuar distres sendromunun
(ARDS) radyolojik özelli¤i olan bilateral difüz alveoler opasiteler; barotravma komplikasyonu olan
pnömomediastinum, pnömotoraks bildiilmiﬂtir. ‹nterstisyel pnömonitisin erken tan›s›nda bilgisayarl› tomografi direkt akci¤er grafisinden daha duyarl›d›r (5).
SCT sonras› geliﬂen IPS’ nin histopatolojisi; mononükleer inflamatuar hücre infiltrasyonu ve ödem
nedeniyle alveoler septum ve interstisyel alanlar›n
fokal ya da difüz olarak geniﬂlemesiyle seyreden
primer interstisyel bir reaksiyondan alveol epitel
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nekrozu, intraalveoler hyalen membranlar, ödem
tip 2 hücre hiperplazisi ile giden difüz alveoler hasara (diffuse alveolar damage- DAD) kadar de¤iﬂen
bir spektrum içinde yer al›r. Benzer histopatolojik
de¤iﬂiklikler infeksiyöz pnömonilerde de görülebildi¤i için mikrobiyolojik ve histolojik de¤erlendirmelerle infeksiyon etkenleinin ekarte edilmesi önemlidir (8).
IPS tan›s› büyük oranda uyumlu tablo varl›¤›nda bronkolveoler lavaj (BAL) ile infeksiyonun ekarte edilmesine dayan›r. Difüz lezyonlar› olan olgularda akci¤er biyopsisinin BAL’a sa¤layaca¤› çok az
katk› vard›r. Yamal› veya multifokal infiltrasyonu
olan olgularda infeksiyon olas›l›¤›n›n yüksek olmas› ve BAL sonuçlar›n›n yanl›ﬂ negatif ç›kabilece¤i
kuﬂkusu nedeniyle akci¤er biyopsisi düﬂünülebilir
(8).
IPS’nin kan›tlanm›ﬂ özgül bir tedavisi yoktur.
Genellikle yüksek doz kortikosteroidler (1-16
mg/kg/gün metilprednizolon) kullan›lm›ﬂt›r, baﬂar›l› sonuç bildiren anekdotal yay›nlar olmas›na
karﬂ›n kortikosteroidlerin tedavi ya da profilakside
etkinli¤i kan›tlanamam›ﬂt›r. BCNU içeren tedavi
protokollerine ba¤l› difüz akci¤er zedelenmesinde
kortikosteroid kullan›m›n›n etkili oldu¤una dair iddialar vard›r. GVHD profilaksisi için siklosporin veya intravenöz immünglobulin alan hastalarda tablonun ﬂiddeti azalmaktad›r. Mortalite oran› %70ler
gibi çok yüksek de¤erlerdedir, ilginç olarak 1200
raddan fazla total fraksiyone radyasyon alanlar ve
akut GVHD (>grade 2) geliﬂenlerde prognoz daha
iyi bulunmuﬂtur (3,4,8).
Difüz Alveoler Hemoraji
Otolog kemik ili¤i transplantasyonundan sonra
daha s›k olmakla birlikte hem allogeneik hem de
otolog K‹T sonras› görülebilen ciddi bir komplikasyondur. Otolog kemik ili¤i al›c›lar›nda difüz alveoler hemoraji (DAH) s›kl›¤› %7-21 aras›nda bildirilmiﬂtir. Genellikle post tansplant 2.-3.hafta içinde
(5-40. günler aras›nda) görülür. Risk faktörleri aras›nda yaﬂ›n >40 olmas›, solid tümör varl›¤›, total
vücut ›ﬂ›nlamas› alm›ﬂ olmak, ilaç toksisitesi ve
akci¤erlere nötrofil ak›ﬂ› say›lmaktad›r. Bu tablonun oluﬂumunda akci¤erlere nötrofil ak›ﬂ›n›n neden oldu¤u inflamasyonun önemli rol oynad›¤› düﬂünülmektedir. Tombositopeni bir risk faktörü olarak belirtilse de trombosit say›lar› DAH’›n ortaya
ç›k›ﬂ›nda ya da tablonun a¤›rl›¤›nda belirleyici olarak bulunmam›ﬂt›r. DAH ile protrombin zaman›,
parsiyel tromboplastin zaman› ve trombositopeni
düzeyinin iliﬂkisi yoktur. DAH tam engraftman döneminde oluﬂabilmektedir (3,4,6).
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Klinikte ani baﬂlang›çl› dispne, kuru öksürük,
ateﬂ ve hipoksemi vard›r. Hemoptizi çok nadirdir,
bu da hemorajinin gözden kaç›r›lmas›na neden
olabilir. Radyolojik anormallikler nonspesifiktir,
baﬂka nedenlere ba¤l› alveoler hemorajinin radyolojisinden farkl› de¤ildir. Baﬂlang›çta santral ve alt
akci¤er zonlar›nda hafif interstisyel ve alveoler patern olur, lezyonlar h›zla ilerler ve genellikle her iki
akci¤eri yayg›n olarak tutar. Nadiren tek tarafl› tutulum olabilir. Bazen kardiyomegali ve plevra s›v›s› eﬂlik eder. Radyoloji akci¤er ödemi ve opportunistik infeksiyonlarla kar›ﬂ›r. Genellikle 6 gün içinde difüz, a¤›r alveoler patern oturur (3,4,5,6).
Tan› genellikle fiberoptik bronkoskopi ve BAL
ile konur. BAL s›v›s›n›n görünümü giderek daha
kanl› hale gelir. BAL’›n sitolojik incelenmesinde hemosiderin yüklü makrofajlar görülür. Hemosiderin
yüklü makrofajlar aç›s›ndan BAL yanl›ﬂ negatif ya
da yanl›ﬂ pozitif sonuçlar da verebilir. Akut kanamadan sonra hemosiderin yüklü makrofajlar›n ç›k›ﬂ› için 24-48 saat gerekir, hemosiderin yüklü
makrofajlar 2-4 haftada kaybolur. DAH’›n erken
döneminde BAL hemosiderin yüklü makrofajlar
aç›s›ndan negatif ç›kabilir. Erken dönemde di¤er
olas›l›klar› ekarte etmek için BAL yap›lmas› gerekir. Ancak hemosiderin yüklü makrofajlar› görerek
tan›y› desteklemek için 2-5 gün içinde ikinci bronkoskopi yap›lmal›d›r. Kanama nedeniyle bu hastalarda transbronﬂiyal akci¤er biyopsisi kontrendikedir. Hastalar›n kritik tablolar› nedeniyle olan aç›k
akci¤er biyopsisi hemen hemen hiç kullan›lmaz
(3,4,6,10).
Mortalite çok yüksektir, %80 civar›ndad›r (%44%100). Baﬂlang›ç tablosunda solunum yetmezli¤i
önemli görünürse de takipte en önemli 2 ölüm nedeni multiple organ yetmezli¤i ve sepsistir. Solunum yetmezli¤i ölümlerin sadece %15’inden sorumludur. Erken tan› ve erken dönemde yüksek
doz steroid baﬂlanmas› prognozu bir miktar düzeltmektedir. Steroid uygulama protokolü olarak önerilen ﬂemalardan biri; 5 gün 5 doza bölerek 1 gram
metilprednizolon vermek, sonra 3 gün 1mg/kg uygulamak ve 2-4 haftada azaltarak kesmek ﬂeklindedir (10).
Mediastinal Amfizem
K‹T al›c›lar›nda interstisyel pnömonitisin komplikasyonu olarak mediastinal amfizem bildirilmiﬂtir; bazen de interstisyel pnömoni ortaya ç›kmadan
mediastinal amfizem geliﬂebilmektedir. Nadir bir
komplikasyondur (3,6).
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Pulmoner Sitolitik Trombüs
Ateﬂ ve toraks BT de multiple periferik nodüllerle seyreden yeni tan›mlanm›ﬂ bir komplikasyondur. Ateﬂin ortaya ç›k›ﬂ zaman›n›n ortancas› 72
gündür (8-343 gün); ard›ndan toraks BT’de pulmoner nodül geliﬂir. Aç›k akci¤er biyopsisinin histolojik incelemesinde orta ve büyük damarlar› t›kayan
hücresel y›k›m ürünlerini düﬂündüren nekrotik,
bazofilik tromboemboli amorf materyali izlenmiﬂtir.
Vakülit bulgusu, viral inklüzyon, fungal ve bakteriyel elemanlar gösterilememiﬂtir. Olgular›n ço¤unun GVHD nedeniyle tedavi edildi¤i bildirilmiﬂtir
(3,11).
Venookluzif Hastal›k
Transplantasyondan 1-2 ay sonra ç›kabilen nadir bir pulmoner vasküler komplikasyondur. Progresif dispne, pulmoner hipertansiyon bulgular› ve
hipoksemi olur. Klinik tablo ve hemodinamik parametreler venookluzif hastal›¤› düﬂündürse de kesin
tan› için aç›k akci¤er biyopsisi gerekir. Agresif indüksiyon, konsolidasyon ve haz›rlama rejimi için
yüksek doz kemoterapi kullan›lmas› ve birden fazla transplant uygulamas› risk faktörleri olarak bildirilmiﬂtir. Yüksek doz kortikosteroid tedavisi etkin
olabilmektedir (3,6).
Graft versus Host Hastal›¤› (GVHD)
Akut GVHD’nin pulmoner komplikasyonlar› minimaldir. Ancak kronik GVHD geliﬂen hastalarda
akci¤er komplikasyonu riski çok artmaktad›r. Pulmoner GVHD’nin histolojik görünümü difüz alveoler hasar, lenfositik interstisyel pnömoni, lenfositik bronﬂit ve bronﬂiyolitis obliterans ﬂeklinde olabilir (3,4).
Geç dönemde ortaya ç›kan infeksiyon d›ﬂ› pulmoner komplikasyonlar›n ortaya ç›k›ﬂ›n› etkileyen
en önemli faktörler kronik GVHD geliﬂimi, ve
GVHD profilaksisinde siklosporin ve prednizon
kullan›m› olarak bildirilmektedir (12).
Solunum Fonksiyon Testlerinde Bozulmalar
K‹T sonras› solunum fonksiyon testlerinin (SFT)
izlendi¤i çok fazla çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalarda difüzyon kapasitesinde düﬂme, restriktif defekt
ve obstrüktif defekt geliﬂebildi¤i gösterilmiﬂtir. Baz› çal›ﬂmalarda 1.saniye zorlu ekspirasyon hacmi
(FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), total akci¤er kapasitesi (TLC) ve difüzyon kapasitesi (DLCO) de¤erlerinin posttransplant 6 ay civar›nda düﬂük bulundu¤u ancak posttransplant 1 y›lda bu de¤erlerin
k›smen düzeldi¤i ve bu fonksiyonel bozulmalar›n
fazla belirtiye neden olmad›¤› bildirilmiﬂtir. Yüksek
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doz busulfan, siklofosfamid SFT de¤erlerindeki geçici bozulmalardan sorumlu tutulurken, GVHD,
postransplant pulmoner infeksiyonlar ve akci¤erlere yüksek dozda radyasyon uygulanmas›n›n fonksiyonel düzelmeyi geciktirdi¤i ya da tam düzelme
olmas›n› engelledi¤i iddia edilmiﬂtir (13-15). K‹T
sonras› SFT ile ilgili çal›ﬂmalar› de¤erlendiren sistematik bir incelemede DLCO ve TLC deki azalman›n çok s›k ve k›smen reversible oldu¤u, obstrüksiyonun çok daha nadir oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r
(16).TLC de %15 den fazla kayb›n nonrelaps mortaliteyi 2 kat art›rd›¤› bildirilmiﬂtir (17).
Bronﬂiyoloitis Obliterans ve Obstrüktif Hava Yolu Hastal›¤›
Bronﬂiyolitis obliterans (BO) baﬂl›ca küçük iletici hava yollar›n› etkileyen fibrotik bir akci¤er hastal›¤›d›r. Bu tablo için daha tan›mlay›c› olan
‘konstriktif bronﬂiyolit’ terimi de kullan›labilir.
Konstriktif bronﬂiyolitte patolojik olarak peribronﬂiyoler inflamasyondan perbronﬂiyoler fibrozis ve
submukozal skarlaﬂma ile bronﬂiyol lumenin tümüyle t›kanmas›na kadar de¤iﬂen bulgular saptan›r. Çok de¤iﬂik nedenlerle bronﬂiyolitis obliterans
oluﬂabilir. Bu nedenlerden biri de kemik ili¤i
transplantasyonudur (18).
Akci¤er transplantasyonu yap›lan olgular›n
%50’sinde kronik graft rejeksiyonunun göstergesi
olarak bronﬂiyolitis obliterans geliﬂir. Bronﬂiyolitis
obliterans histopatolijik bir terimdir. BO’nun çok
s›k görülmesi ve her zaman histopatolojik tan› konamamas› nedeniyle klinik olarak ‘bronﬂiyolitis obliterans sendromu’ tan›mlanm›ﬂ ve bazal FEV1 de¤erine göre s›n›flama yap›lm›ﬂt›r (19). Doku tan›s›
ile ilgili sorunlar nedeniyle SCT sonras› BO için baz› yay›nlarda obstrüktif hava yolu hastal›¤› (obstructive airways disease-OAD) terimi kullan›lmaktad›r. Bu yaz›da BO ve OAD terimlerinin her ikisi
de kullan›lacakt›r.
K‹T sonras› hava yolu hastal›¤› ilk kez 1982’de
3 hastada allogeneik K‹T’den 4-9 ay sonra semptomatik a¤›r OAD geliﬂimi ile bildirilmiﬂtir. Sonraki
y›llarda eklenen olgularla hava yolu obstrüksiyonu
K‹T’in önemli ve s›kl›kla fatal seyreden bir komplikasyonu olarak kabul edilmiﬂtir (20).
BO geliﬂen olgular›n büyük ço¤unlu¤u kronik
GVHD’si olan allogeneik SCT al›c›lar›d›r (20). Ancak otolog K‹T sonras› da BO geliﬂen az say›da olgu bildirilmiﬂtir (21).
Klinik olarak hastalar genellikle öksürük, progresif efor dispnesi, h›ﬂ›lt›, üst solunum yolu infeksiyonu düﬂündüren yak›nmalarla baﬂvurur. Fizik
incelemede raller, ronküsler ve squeak (squawk)
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duyulabilir (18,20,22,23). Akci¤er grafisi normal
olabilece¤i gibi hiperinflasyon bulgular› da izlenebilir, nadiren diffüz infiltratlar bulunur (5,18,22).
Toraks yüksek rezolüsyonlu BT’de (YRBT) mozaik
patern, hava hapsi, bronﬂ/bronﬂiyolektazi izlenir.
Ekspiratuar YRBT’de hava hapsi daha belirgin olur
(23). Ekspiratuar YRBT akci¤er transplantasyonu
sonras› de¤erli bir tetkik olarak bildirilirken, bir
çal›ﬂmada K‹T sonras› BO tan›s›nda katk›s› daha
s›n›rl› olarak bulunmuﬂtur (24).
Tan› için al›n standart akci¤er biyopsisi ise de
uyumlu klinik tablo ve solunum fonksiyon testi bozukluklar› tan› için yeterli kabul edilmektedir (3).
Solunum fonksiyon testlerinde (SFT) progresif,
irreversible hava yolu obstrüksiyonu, ve hava hapsi saptan›r. Tan› için kesin kriterler yoktur. Baz›
çal›ﬂmalar FEV1<%80, FEV1/FVC<%70 kriterini
kullan›rken, baz› çal›ﬂmalarda FEV1<%80,
FEV1/FVC<%80, MMFR(maksimum ekspirasyon
ortas› ak›m h›z›)<%50, RV(rezidüel volüm)>%120
krtiterlerinden en az üçünün bulunmas› BO ile
uyumlu olarak de¤erlendirilmiﬂtir (12, 20, 22, 23,
25,26). Çok a¤›r obstrüksiyonu olan olgularda
FEV1/FVC %70-%80 aras›nda bulunup, k›smen
düzelme sa¤land›¤›nda bu oran›n <%70 oldu¤u görülebilmektedir. Bu nedenle FEV1/FVC<%80’i kabul etmek ve MMFR gibi di¤er obstrüksiyon parametreleri ve hava hapsi parametrelerini de¤erlendirmek gerekir. Olgular›n DLCO de¤erleri genellikle düﬂüktür, DLCO/VA(alveoler volum) normal ya
da normale yak›nd›r(22). Tan› kriterleri ile ilgili tart›ﬂmalar sürmektedir. Yak›n zamanda yay›mlanan
bir çal›ﬂmada beklenenin yüzdesi olarak FEV1’deki y›ll›k azalman›n >%5 olmas›, dökümante edilen
en düﬂük FEV1/FVC de¤erinin <0.8 olmas› kriterleri kullan›ld›¤›nda, hastalar›n izlemlerinde eski
kriterlere göre BO tan›s› alan olgu say›s›ndan çok
daha fazlas›na OAD tan›s› kondu¤u bildirilmiﬂtir
(27).
BO insidans› de¤iﬂik serilerde allogeneik K‹T
sonras› %2-20 oran›nda bildirilmektedir (26). ‹leri
yaﬂ, kronik GVHD, GVHD profilaksisi için metotreksat kullan›m›, serum Ig düzeylerinde düﬂüklük
risk faktörleri aras›nda say›lmaktad›r (20). Siklosporin A profilaksisinin OAD s›kl›¤›n› azaltt›¤›na dair yay›nlar vard›r (25).
S›k alt solunum yolu infeksiyonu ve Pseudomonas ve dü¤er gram negatiflerle kolonizasyon görülebilmektedir (20,22).
Spontan pnömotoraks, pnömomediasten ve cilt
alt› amfizemi gibi komplikasyonlar bildirilmiﬂtir
(18, 22, 28, 29).
Prognoz kötüdür, 3 y›ll›k mortalite %65 olarak
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ler ya da posttransplant lenfoproliferatif hastal›k
gibi nedenlerle plevra s›v›s› toplanabilir. OAD geliﬂen hastalarda komplikasyon olarak pnömotoraks
geliﬂebilmektedir (3, 29, 30).
bildirilmektedir. Genel olarak kabul gören bir tedavi yoktur. ‹nfeksiyöz alevlenmelerin tedavisi, bronkodilatörler ve immünsüpresif tedavinin art›r›lmas› en çok uygulanan yaklaﬂ›mlard›r (3,18, 20). Solunum fonksiyon testlerinde düzelmenin tedavinin
ilk aylar›nda beklenmesi gerekti¤ini, SFT’de hiç
düzelme sa¤lanam›yorsa immünsüpresif tedaviyi
uzatman›n anlaml› olmad›¤›n› bildiren çal›ﬂmalar
vard›r (26).
Sekonder Maligniteler
K‹T geçiren hastada löseminin nüksünün yan›
s›ra sekonder malignite geliﬂme riski vard›r. Akci¤erde lösemik infiltratlar geliﬂebilece¤i gibi, akci¤er
sekonder malignitenin baﬂlang›ç yeri ya da metastaz bölgesi olabilir (3,4,5).
Posttransplant lenfoproliferatif hastal›k nadir
de olsa akci¤eri tutabilir. Görünümü genellikle
nonspesifiktir. En s›k de¤iﬂik boyutlarda, kavitasyon içermeyen nodüller görülür, tek kitle lezyonu
da bildirilmiﬂtir (5).
Sekonder Pulmoner Alveoler Proteinozis
Alveol boﬂluklar›n›n PAS pozitif, proteinöz bir
materyalle dolumu ile seyreden pulmoner alveoler
proteinoz, K‹T uygulanm›ﬂ az say›da olguda reversible bir solunum yetmezli¤i nedeni olarak bildirilmiﬂtir. Tan› BAL s›v›s›n›n karakteristik ultrasrüktürel bulgular›n›n gösterilmesi ile konur (3,4).
Plevra Patolojileri
SCT sonras› s›v› yüklenmesi, infeksiyonlar,
yüksek doz kemoterapi, iyatrojenik, malignite nüksü, plevra tutulumu ile giden sekonder malignite-
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HEMATOPO‹ET‹K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN ‹NFEKS‹YÖZ AKC‹⁄ER KOMPL‹KASYONLARI
SCT uygulanan hastalarda uygulaman›n evresine, sonuçta ba¤›ﬂ›kl›k bask›lanmas›n›n türü ve yo¤unlu¤una göre de¤iﬂen infeksiyöz akci¤er komplikasyonlar› görülür.
Hastan›n nötropenik oldu¤u preengraftman döneminde nötropenik hastada sorun olan etkenlerle
pnömoniler görülür. Bu dönemde febril nötropeni
ataklar› için empirik olarak geniﬂ spektrumlu antibiyotiklerin kullan›lmas› nedeniyle bakteriyel pnömoniler azalm›ﬂt›r. Uzam›ﬂ nötropeni nedeniyle Aspergillus baﬂta olmak üzere funguslarla akci¤er infeksiyonlar› oluﬂabilir (31,32).
‹nvazif pulmoner aspergilloz (IPA) K‹T al›c›lar›n›n yaklaﬂ›k %5’inde geliﬂir ve mortalite %30-90
aras›ndad›r. Genellikle K‹T sonras› ilk birkaç haftadan sonra engraftman›n gecikmesi ile oluﬂur,
kortikosteroid kullan›m› ve GVHD varl›¤›nda daha
s›kt›r. Genel olarak IPA için risk faktörlerine bak›ld›¤›nda K‹T en s›k görülen risk faktörüdür. Hastalarda ateﬂ, öksürük, balgam, dispne olur. IPA olas›l›¤›n› art›ran iki belirti plöretik gö¤üs a¤r›s› ve hemoptizidir. Plöretik gö¤üs a¤r›s› vasküler invazyona ba¤l› küçük pulmoner infarktüsler nedeniyle
oluﬂur. Hemoptizi genellikle hafiftir, ama masif de
olabilir. Nötropenik hastada hemoptizinin en s›k
nedenlerinden biri IPA’d›r; nötrofillerin ç›k›ﬂ› ile
oluﬂan kavitasyona ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir.
Aspergillusa ba¤l› olarak hava yollar›nda ülserleﬂme ve plak oluﬂumunun eﬂlik etti¤i a¤›r inflamasyonla seyreden izole trakeobronﬂit de oluﬂabilir.
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Akci¤er grafisinde kaviteli ya da kavitesiz nodüller,
alveoler konsolidasyon alanlar›, plevra tabanl› kama ﬂeklinde gölgeler izlenir. Yüksek rezolüsyonlu
BT’nin yayg›n kullan›m› IPA’n›n erken tan›s›n› art›rm›ﬂt›r. Çevresinde halo bulunan nodüller ve hava yar›m-ay› içeren nodül varl›¤› IPA tan›s› için patognomonik olmasa da çok de¤erlidir. A¤›r ba¤›ﬂ›kl›k bask›lanmas› olan bu olgu grubunda solunum
yolu örneklerinde Aspergillus saptanmas› anlaml›
kabul edilmelidir. Solunum yolu örneklerinden
BAL s›v›s› özgüllük ve duyarl›l›¤› en yüksek olan
materyaldir. Tan›da alt›n standart olan doku tan›s› için bu olgulardan örnek almak zordur. BAL s›v›s› ve serumda polimeraz zincir reaksiyonu ile Aspergillusun aranmas› ve serumda galaktomannan
antijeni bak›lmas› tan› için umut veren yeni yaklaﬂ›mlard›r. Tedavide Amfoterisin B kullan›l›r. (5, 33,
34, 35).
Erken postengraftman döneminde hücresel ve
humoral immün yetmezlik vard›r. Bu dönemde
fungal ve viral infeksiyonlar sorun oluﬂturur. Bakteriyel infeksiyonlar daha seyrektir; ama kateteri
ç›kar›lmayan hastalarda gram pozitif ajanlarla pulmoner infeksiyonlar geliﬂebilir (31, 32).
K‹T al›c›s›nda en s›k viral pnömoni nedeni sitomegalovirusdur (CMV). CMV pnömonisinde ateﬂ,
kuru öksürük, dispne, hipoksemi ve difüz infiltratlar olur. Akci¤er grafisinde difüz retiküler, nodüler
patern, alveoler gölgeler; BT’de buzlu cam opasitelerin eﬂlik etti¤i küçük nodüler gölgeler izlenir. Tan›da BAL’da inklüzyon cisimlerinin görülmesi tan›da de¤erlidir. BAL’da CMVnin saptanmas›n›n tan›sal de¤eri tart›ﬂmal›d›r. Ancak BAL’da CMVnin izole edildi¤i asemptomatik olgularda daha sonra
pnömoni geliﬂme riski çok yüksek oldu¤u için preemptif tedavi düﬂünülmelidir. Tedavide gansiklovir
kullan›l›r (4,5,,31,32).
Geç postengraftman döneminde kapsüllü bakteriler ve Pneumocystis carinii (PC) sorun oluﬂturabilir. Trimetoprim/sulfametoksazol profilaksisi nedeniyle PC pnömonisi (PCP) K‹T al›c›lar›nda çok
azalm›ﬂt›r. Profilaksi uygulanamad›¤›nda geliﬂebilir. Genellikle akut baﬂlang›çl›d›r. Ateﬂ, dispne, hipoksemi ve difüz infiltratlarla seyreder. Akci¤er
grafisinde difüz retiküler gölgeler yayg›n konsolidasyona ilerleyebilir. BT buzlu cam alanlar› izlenir.
LDH yüksekli¤i belirgindir. Tan›da indüklenmiﬂ
balgam ve BAL de¤erlidir. Tedavide TMP/SMX kullan›l›r (4,5,31,36).
SCT geçirmiﬂ bir hasta geç dönmede toplum kökenli pnömoni ile baﬂvurdu¤unda etken olarak öncelikle S.pneumoniae, H.influenzae ve atipikler akla gelmelidir (37).
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SCT geçirmiﬂ hastalarda tüberküloz riski yüksektir. Bu hasta grubunda tüberküloz kemoprofilaksisi konusu tart›ﬂmal›d›r. Hastalarda s›kl›kla
yaﬂanan karaci¤er fonksiyon testi bozukluklar›
INH profilaksisi konusunda çekince yaratmaktad›r. Tüberküloz geliﬂen olgularda standart dörtlü
antitüberkülo tedavinin sonuçlar› baﬂar›l›d›r
(6,38).
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