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Edirne
İnterstisiyel tutulum, kollajen doku hastalıklarında (KDH) sık rastlanan bir durumdur.
Ortalama insidens %15 olmakla birlikte altta yatan KDH’na bağlı değişkenlik gösterir.
Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) kullanıldığında çeşitli hasta serilerinde
intersitisiyel akciğer hastalığı (İAH) sıklığı romatoid artrit (RA) için %19-67, mikst konnektif
doku hastalığı (Mikst KDH) ve diffüz sistemik skleroz (SSc) için %19-85 olarak bildirilmiştir.
Sistemik lupus eritematozis (SLE) ve dermatomiyozit/polimiyozit (DM/PM) için ortalama
prevalans ise %23-38’dir (1-4).
KDH da interstisiyel tutulum interstisiyel pnömoni (İP) olarak adlandırılır. İP de
histopatolojik ve radyolojik olarak nonspesifik interstisiyel pnömoni (NSİP), usual İP (UİP),
organize pnömoni (OP), respiratuar bronşiolit – ilişkili İAH (RB-İAH), deskuamatif İP (DİP),
diffüz alveolar hasar (DAH) ve lenfositik İP (LİP) olarak sınıflandırılır. Kollogen doku
hastalıklarında görülen intersitisiyel tutulumlar Tablo I de gösterilmektedir (2,4).
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Tablo I: Kollogen doku hastalıklarında intersitisiyel tutulum.
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Klinik
Pulmoner tutulumun erken saptanması hedefe yönelik tedavilerin başlaması açısından
oldukça önemlidir. Çünkü semptomlar başladığı zaman irrevesbl akciğer parankim hasarı
gelişmiş olabilir. En yaygın semptomlar kuru öksürük ve efor dispnesidir. Ancak özellikle
eklem semptomları olan olgularda hareket kısıtlılığı nedeniyle dispne fark edilmeyebilir. Bu
nedenle özellikle İP ihtimali yüksek KDH da (SSc gibi) akciğer tutulumu için rutin kontrolleri
önerilir (5).

Akciğer Fonksiyon Testleri
En yaygın kullanılan parametreler; total akciğer kapasitesi (TAK), vital kapasite (VK),
zorlu ekspirasyon volüm birinci saniye (FEV1) ve karbon monoksit difüzyon kapasitesidir.
Restriktif patern tipiktir, ancak mikst patern de görülebilir. Rutin solunum fonksiyon testleri
(SFT) içinde DLCO en sensitif parametredir ve interstisiyel fibrozis için önemli bir belirteçtir.
SSc de YRBT de hastalığın morfolojik yaygınlığı ve prognozu ile iyi bir korelasyon gösterir.
SSc de hem pulmoner vaskuler hastalık hem de progresif interstisiyel fibroziste DLCO azalır.
Eğer akciğer volüm kaybı yoksa muhtemel tutulum pulmoner vaskuler hastalık lehinedir.
Yine RA de HRCT tanılı fibroz alveolitte DLCO<%54 olması progresyon için iyi bir
belirteçtir (6-8)
Klinik egzersiz testleri
Kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET) özellikle akciğer fonksiyon testleri,
radyografi ve YRBT normal olan olgularda pulmoner tutlumun erken saptanması için çok
önemlidir. Egzersize bağlı hipoksemi ve/veya artmış alveoler-arteriyel oksijen gradienti
spesifik olmasa bile akciğer parankim tutulumunu göstermede değerli bir bulgudur. Arteriyel
desaturasyon 6 dakika yürüme testi ile de gösterilebilir. Sonuç olarak KPET ve 6-dk. yürüme
testi KDH’na bağlı İAH da fonksiyonel değerlendirme, tedavi yanıtı ve survey tahminin de
kullanılabilir (9,10).
Radyoloji
Göğüs radyografisinin KDH da interstisyel tutulumu göstermede sınırlı değeri vardır.
Ancak YRBT İP değerlendirmesinde bir devrim yaratmıştır. Buzlu cam görünümü, retiküler
patern, bal peteği ve organize pnömoni en yaygın radyolojik görünümlerdir. YRBT ve SFT
pulmoner tutulumu saptamada, izlemde ve tedavi cevabını değerlendirmede oldukça
önemlidir. (4, 6).
Biopsi
Bronkoalveolar lavaj (BAL) rutin değildir ve nonspesifiktir. İnfeksiyon ve maligniteyi
dışlamada kullanılabilir. BAL da eozinofili varlığı eğer klinikte uygun ise ilaç reaksiyonunu
akla getirir. Pulmoner tutulumlu pek çok KDH da rutin biopsi gerekli değildir. Tipik olmayan
YRBT bulguları olduğunda torakoskopik biopsi hesaba katılmalıdır. (4)
Ayırıcı Tanı
İlaca bağlı akciğer tutulumu, infeksiyonlar (özellikle immün suprese olgularda), kalp
yetmezliği ve bronkoalveolar karsinom ayırıcı tanıda hesaba katılmalıdır. (4)

Romatoid Artrit
Simetrik, poliartiküler eklem tutulumlu sistemik bir hastalıktır. KDH’ları içinde en
yaygın görülen hastalıktır. Genelde RA semptomları akciğer tutulumundan önce başlar.
Eklem tutulumu öncesi tek başına akciğer tutulumu da olabilir. Aktif RA olgularında akciğer
tutulumu daha sıktır. En yaygın plevral tutulum ve İAH görülür. Sıklıkla tanı sonrası ilk 5
yılda ortaya çıkar ve erkeklerde daha fazla görülür. Pulmoner fibrozis gelişen RA olguları
idiopatik UİP olgularından daha gençtir ve sigara kullanımı bağımsız risk faktörüdür.
Pulmoner tutulum, RA de ortalama mortalitenin %10-20’sinden sorumludur (11,12).
RA olgularında YRBT de %20 oranında romatoid nodüllere rastlanır. Ancak cerrahi
biopside daha yaygındır. Romaoid nodüller genelde çok sayıdadır ve %50 santral kavitasyon

içerir. Genelde asemptomatik olmakla birlikte az sayıda olguda pnömotoraks,
hidropnömotoraks ve hemoptizi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir (13).
İAH, radyolojik, fizyolojik ve histopatolojik olarak İP ile aynı özelliklere sahiptir.
Dinleme bulgusu olarak bibasiler raller ve çomak parmağa İPF’den daha az rastlanır. YRBT
bulguları %70 hastada bilateral alt loblarda, subplevral bal peteği ve retiküler opasiteler
şeklindedir (Resim 1). Biopside en yaygın patern UİP’dir. Diğer tutulumlar NSİP,OP, LİP,
DSİP ve DAH şeklindedir (14,15).
Tedavi
RA bağlı gelişen UİP’nin prognozu idiopatik İP’ye oranla daha iyidir. Tedavi
empiriktir ve randomize kontrollü çalışma yoktur. İlk basamak tedavi seçeneği 0.5-1 mg/kg
prednison. En iyi cevap RA bağlı OP de bildirilmiştir. Siklofosfamid, azotiopurin ve
metotreksat (MTX) steroidle birlikte kullanılabilir veya steroide dirençli olgularda
denenebilir. Etkinlikleri tam olarak bilinmemektedir. RA de MTX kullanımına bağlı %0.5-12
oranında pnömonitis gelişebilir., HRCT de mikronodül ve lenfadenopati ile birlikte yama
tarzı buzlu cam görünümü MTX pnömonitis ile ilişkili olabilir (4,16-18).

Sistemik Skleroz (Skleroderma)
Konnektif doku fibrozisi ve yaygın küçük damar tutulumu ile karakterize otoimmün
bir hastalıktır. Diğer kollogen doku hastalıklarından daha sık İAH gözlenir ve kötü prognoz
ile ilişkilidir. Özellikle diffüz SSc de İAH çok sıktır. Hastaların yaklaşık %40’ında klinik
olarak anlamlı akciğer parankim tutulumu vardır (Resim 2). En yaygın histolojik patern
NSİP’dir, bunu UİP izler. Organize pnömoni de görülebilir. Ösefageal dismotiliteye sekonder
aspirasyon ve reflü de sık rastlanan bir durumdur. SSc de akciğer kanseri riski artmıştır.
Bronkojenik kanserli SSc’li hastalar arasında İAH’na bağlı akciğer fibrozisinin eşlik ettiği
sigara içmeyen kadınlar en büyük grubu oluştururlar. En yaygın histolojik tip, bronkoalveolar
karsinom ve adenokarsinomdur (4,13,19,20).
Tedavi
SSc-İP de kortikosteroidler ilk basamak ilaçlar olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçların
günde 15 mg, 6 ay üzerinde kullanılması ile scleroderma renal crisis’e (SRC) sebep oldukları
bildirilmiştir (21). White ve ark., BAL da nötrofili bulunan olgularda oral siklofosfamid’in
FVC ve DLCO testini stabilize ettiğini veya iyileştirdiğini ve tedavi edilmeyen olgulardan
daha iyi survey elde ettiklerini bildirmişlerdir (22).
Son yıllarda SSc alveolitisli hastaların tedavisi ile ilgili çok merkezli, plasebokontrollü iki klinik çalışma tamamlanmıştır. Kuzey Amerika Skleroderma Çalışma’sında 12
ay, 2 mg/kg gün oral siklofosfamid plasebo ile karşılaştırılmıştır. Plasebo grubu ile
karşılaştırıldığında siklofosfamid grubunda FVC de anlamlı küçük bir değişiklik (%2.53 artış)
bulunmuştur. Ayrıca dispne, yaşam kalitesi ve deri kalınlığında da yararlı etkiler bildirilmiştir
(23). Bu yararlı etkiler tedavi kesildikten sonra 6 ay devam etmiştir. Ancak 24 ayın sonunda
dispne haricinde diğer yaralı etkiler kaybolmuştur (24).
Diğer çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, günde 20 mg prednisone ve
ayda bir parenteral altı doz 600 mg/m2 siklofosfamidi izleyen oral azotiopurin ile plasebo
karşılaştırılmıştır. DLCO, YRBT görünümü ve dispne skoru arasında fark yok, sadece tedavi
grubunda FVC de anlamlı fark (%4.76, p=0.04) rapor edilmiştir (25).

Sjogren’s Sendromu

SjS ekzokrin bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize sistemik otoimmün bir
hastalıktır. Genelde orta yaş kadınlar etkilenir. Tükrük ve lakrimal bezler sıklıkla etkilenir ve
kuru göz ve kuru ağız en sık semptomlardır. Malign non-Hodkin’s lenfoma’ya (NHL) kadar
gidebilecek B-lenfositik hiperaktivite ile karakterizedir. NHL riski 16-44 kat artmıştır ve bu
durum SjS’lu hasta ölümlerinin 1/5’inden sorumludur. SjS tek başına gelişirse primer, diğer
kollogen doku hastalıkları (RA, SLE ve SSc) ile ilişkili ise sekonder olarak adlandırılır (26).
Olguların 2/3’ünde YRBT ile asemptomatik akciğer parankim tutulumu tespit
edilebilir. Klinik olarak anlamlı İAH %8-38 arasında bildirilmektedir (27). En yaygın patern
NSİP, daha sonra LİP, UİP ve DAH şeklindedir. NSİP tanısında YRBT biopsi kadar etkili
bulunmuştur. YRBT de buzlu cam görünümü ve konsolidasyonlar en yaygın görünümlerdir.
Ancak NSİP haricinde YRBT’nin tanısal değeri düşüktür. Bu nedenle NSİP haricindeki
tutulumlarda malign lenfoma tanısını dışlamak için biopsi düşünülmelidir (29,30)
Tedavi
SjS tedavisinde şimdilerde geçerli bir konsensus yoktur. İlk basamak tedavide
kortikosteroidler kullanılır ve genelde iyi cevap alınır. İmmünsupresif ajanlardan azotiopurin
ve siklofosfamid de kullanılabilir, ancak tedavideki rolleri net değildir (31)

Polimyositis/Dermatomyositis
PM ve DM iskelet kaslarını ve başta akciğerler olmak üzere diğer organları etkileyen
sistemik inflamatuar hastalıklardır. Akciğer tutulumu kas ve deri tutulumundan önce olabilir.
Solunum kas güçsüzlüğü, aspirasyon pnömonisi, solunum yetmezliği, İAH ve ilaca bağlı
pnomoni en yaygın tutulumlardır.
İAH %23-65 oranında gelişir ve en önemli ölüm sebebidir. Anti JO-1 varlığı İAH için
yüksek risk anlamını taşımaktadır. Yine İAH’lı olgularda artrit sık eşlik eden bir tutulumdur.
İAH solunum yetmezliği, pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gibi hayatı tehtid eden
komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle erken saptamak çok önemlidir. PM/DM de kötü
prognostik faktörler; Hamman-Rich benzeri patern, düşük kreatin seviyeleri, düşük DLCO,
nötrofilik BAL, DAH ve UİP paternidir. Akut, şiddetli başlangıç yüksek mortalite ile
ilişkilidir ve steroid tedavisine cevap vermez (4, 33-35).
YRBT de parankimal mikronodüller ve nodüller, lineer opasiteler, periferal plevra ve
akciğer parankimi arasında düzensizlikler, buzlu cam görünümleri, bal peteği ve
bronşektaziler görülebilmektedir. NSİP en yaygın tutulum şeklidir. Bunun dışında OP, UİP ve
LİP de görülebilir (36).
Tedavi
40-60 mg oral veya parenteral prednison başlangıç tedavisini oluşturur.
Kortikosteroidlere cevap vermeyen olgularda sitotoksik ajanlar denenebilir. Ancak bununla
ilgili veriler sınırlıdır (37).

Sistemik Lupus Eritamatozus
SLE sıklıkla kadınları etkileyen bir hastalık olmakla birlikte akciğer tutulumu
erkeklerde daha fazladır. YRBT ile diffüz İAH çok yaygın bir tutulum şekli değildir. 626
olguyu içeren kohort bir çalışmada, %4 olguda klinik ve radyolojik olarak anlamlı pulmoner
fibrozise rastlanmıştır. İAH olarak en sık NSİP görülür. Diğer İAH tutulum şekilleri UİP, LİP
ve DİP dir (38).
Diffüz alveolar hemoraji, SLE hastalarının <%4’ünü etkileyen nadir bir tutulum şekli
olmakla birlikte ölümcül bir komplikasyondur. Akut başlangıçlı dispne ve öksürük, alveolar

infiltrasyonlar ve hematokritte düşme tanıda yardımcıdır. Hemoptizi görülebilir, ancak
yokluğu tanıyı dışlatmaz. Alveolar hemoraji olgularına sıklıkla lupus nefritisi de eşlik eder
(13,39).
Akut lupus pnömonitis (ALP), akut başlangıçlı dispne, ateş, öksürük, hipoksemi ve
bilateral yama şeklinde veya difüz infiltrasyonlar ile karakterize, nadir (<%4) bir tutulum
şeklidir. Mortalite %50 civarındadır. ALP ayırıcı tanısında, infeksiyon, aspirasyon, üremi ve
kalp yetmezliği ekarte edilmelidir (13).
Tedavi
Kortikosteroidler ve immünsupressif ajanlar SLE ye bağlı İAH da rutin olarak
kullanılırlar. ALP ve difüz alveolar hemoraji mortaliteye sebep olabileceğinden, pulse
metilprednisolon (1000 mg/gün, ardışık 3 gün boyunca) tek başına veya oral veya pulse
siklofosfamid ile birlikte önerilir (4).
Mikst Konnektif Doku Hastalığı
Mikst Konnektif Doku Hastalığı (MKDH), sistemik SSc, SLE ve PM/DM’in
özelliklerini içeren ayrı bir hastalık olarak 1972 yılında tanımlanmıştır. Hastaların %80’inde
solunumsal tutulum izlenir. En önemli solunumsal tutulum İAH ve pulmoner fibrozistir (%2065). YRBT de buzlu cam görünümü hemen hemen tüm hastalarda rastlanan yaygın bir
bulgudur. Bunun dışında nodüller ve retiküler opasitelere de sık rastlanır ve ağırlıklı tutulum
alt zonların periferidir. Bal peteği görünümü sık değildir. Otörler bu görünümlerin NSİP ve
UİP’e benzediğini belirtmektedirler. Mozaik görünüme hemen hemen hiç rastlanmaz ve
havayolu hastalığı da diğer kollejenozlara oranla çok azdır. Pulmoner hipertansiyona bağlı
proksimal pulmoner arterde genişleme ve özefagus anormallikleri görülebilir (40,41).
Diğer kollojenozlarda olduğu gibi MKDH da akciğer tutulumunun tedavisi ile ilgili
kontrollü veriler yoktur. Genelde çoğu hasta kortikosteroidler ve/veya immünsupressif
ajanlarla tedavi edilir. İP için genellikle düşük doz steroidle siklofosfamid veya azotiopurin
kombinasyonu kullanılır (4).
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Resim 1: RA’li 69 yaşında erkek hastada UİP tutulumu.

Resim 2: 65 yaşında Sc’lı bayan hastada İAH.

