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Olgu 

 İHG, 65 yaş, erkek hasta 
 Temmuz 2014 sağ akciğer adenokarsinom  
 45 paket/yıl sigara  
 Komorbidite: Atriyal fibrilasyon (Concor ve Xarelto tb)  

 



Tedavi 

 Tanıda VCSS bulguları nedeni ile Ağustos 2014 palyatif RT 
 1. basamak cisplatin/pemetrexed 4 kür          tam yanıt 

 
  





Tedavi 

 KT istemediği için ara verilmiş           nisan 2015 progresyon 
 2. basamak Docetaxel 1 kür         yan etki 
 3. basamak tedavi Eylül 2015 nivolumab 3 mg/kg 2 haftada 

bir 6 kür 
 6. kür Nivo sonrası 9.12.2015 tarihinde nefes darlığı, öksürük, 

kanlı balgam! 
 
 



Fizik muayene / Laboratuvar 

 TA:150/80 mmHg, nabız: 98 düzensiz, SS:16 
 Her iki akciğerde dinlemekle inspirasyon sonu raller dışında 

özellik yok 
 Solunum fonksiyon testleri restriktif tipte kayıp  
 Kan gazında hipoksemi 
 Hb:  13.1     WBC: 11600   Plt: 346000, Biyokimya normal 
 D-Dimer: 606 ng/mL( 0-243) 
 Prokalsitonin: 0.08 ng/mL(0-0.08)     



Radyoloji 

 PA Ac grafisi: Bilateral retikülonodüler infiltrasyon  bulguları 
 Pulmoner BT anjio: emboli ile uyumlu bulgu yok 
 FOB: hiperemi, EBL yok 
 BAL: Kültürde üreme yok 
 Sitoloji: malign hücre izlenmedi. 

 





Ayırıcı tanı:  

 Viral, bakteryel pnömoni 
 Kalp yetmezliği 
 Lenfanjitis karsinomatoza 
 Radyasyon pnömonitis 
 İnvaziv pulmoner aspergillozis 
 İlaca bağlı pnömonitis 

 



Tanı 

 Mevcut bulgularla hasta nivolumaba bağlı Grade III pnömonitis 
olarak değerlendirildi.  

 Nazal oksijen ve metil prednizolon (1 gr /gün, 3 gün süre)  
 Ardından oral prednizolon 1 mg/kg (2 hafta)  
 Klinik semptom ve radyolojik bulgulara göre tedrici doz azaltımı 

yapıldı. 
 Hastada hem klinik hem de radyolojik bulgularda gerileme oldu. 



İlaca bağlı pulmoner toksisite 

 
 Bilinen 600’den fazla ilaç pulmoner toksisteye yol açabiliyor 
 Tanı, dışlama (Exclusion) ile konulur 



Klinik 

Kuru öksürük 
Progresif dispne 
Halsizlik 
Bazen ateş 

 



Nivolumab 

 PD-1‘a karşı geliştirilmiş IgG4 yapısında bir monoklonal antikor 
 Monoterapi nivolumumaba bağlı pnömonitis %4.1(1.4-8.5)  
 Grade III ve üzerinde pnömonitis oranı ise % 1.7  
 Nivolumaba bağlı CT bulgularında genellikle kriptojenik 

organize pnömonitis paterni görülür 
 Medyan başlangıç süresi 2.6 ay 
 Tedavide kortikosteroidlere genellikle iyi yanıt alınır 

 



Tedavi  

Steroid 
+ 

İlacın kesilmesi 
-varsa- sigarayı bırakma 

Enfeksiyon kontrolü 
Palyasyon 



www.pneumotox.com 



www.pneumotox.com 



www.pneumotox.com 



Etki mekanizmaları 

1. Sistemik sitokin salınımına bağlı endotel hasarı, kapiller 
permeabilite artışı ve nonkardiyojenik pulmoner ödem 
(Örn; Gemsitabin) 

2. Serbest oksijen salınımına bağlı oksidatif injury(Örn; 
Bleomisin) 

3. EGFR reseptörleri alveoler duvar tamirinde rol oynarlar. 
EGFR reseptörüne karşı geliştirilmiş ilaçlar alveoler onarımı 
engelleyerek akciğer hasarı yaparlar (Örn; Gefitinib) 



Serumda Belirteçler 

 

 

 KL-6 ilaca bağlı interstisyel akciğer hasarında düzeyi artar 
 SP-A, SP-B  pulmoner fibrozis için spesifik markır 
 Serum ADAM 8 (disintegrin ve metalloproteinaz 8) düzeyleri 

ilaca bağlı eozinofilik pnömonide artar 



Bronkoskopi ve BAL 

 
 

 Bronkoskopi; infeksiyöz ajana bağlı pnömoni, lenfanjitis 
karsinomatozis, vaskülit, alveoler hemoraji ayırıcı 
tanısında önemli 

 BAL’da sitolojinin negatif gelmesi lenfanjitik 
karsinomatozisi dışlar  

 İlaca bağlı interstisyel akciğer hastalığında genellikle 
lenfositik alveolitis görülür 



Radyolojik bulgular 

Erken dönem 
İnfiltrasyon 
Pulmoner ödem (Kapiller kaçak)  
Plevral effüzyon 

Geç dönem 
Fİbrozis 



CT (HRCT paternleri) 

 

1. İnterstisyel infiltrasyon 
2. Alveoler patern 
3. Mikst patern 



İnterstiyel infiltrasyon 



İnterstisyel infiltrasyon, Oxaliplatin 



İnterstisyel infiltrasyon 

Meme Ca, 60 yaş Arimidex + Dosataxel 



2. Alveoler patern (Pnömonitis) 

Paklitaxel, buzlucam, pnömonitis 



Alveoler patern  
(Hipersensitivite pneu)Gemsitabin 



Capiller leak sendromu 
(Ödem-Alveoler patern) 

Vasküler permeabilite artışı Buzlucam görünümü (Ödem) 



3.Mikst patern 

 

 Alveoler + interstisyel 
patern 

 Meme Ca, 41 yaş 
 Geçmeyen öksürük 
 Herceptin kullanımı 



Mikst patern (Testis Ca, Bleomisin) 



Miks patern(NHL) hairy cell lösemi 



Mikst patern 

 
 AML, 59 yaş 
 Pprogresif dispne 
 Fludarabin +ARA-C 

 



Mikst patern 

 

 75 yaş  
 Over Ca 
 İnspiratuar raller 
 Öksürük 
 Efor dispnesi 
 Gemsitabin 

 



Teşekkürler.. 
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