
H�persens�t�v�te pnömon�s�n�n tanısında en öneml�
basamak hastalıktan şüphe etmek ve bu bulgulara yol
açab�lecek maruz�yetler� araştırmaktır. Buna yönel�k
doktorunuz s�zden ayrıntılı çevre, meslek ve hob� öyküsü
alacaktır. Bazen ne kadar araştırılsa da hastalığa sebep
olan etken bel�rlenemeyeb�l�r. Daha sonra solunum
fonks�yon testler�, akc�ğer f�lm� ve kanda maruz�yet�
göstereb�len testler yapılacak ve akc�ğer alanlarını daha
detaylı değerlend�ren yüksek çözünürlüklü b�lg�sayarlı
tomograf� planlanacaktır.
Akc�ğer�n�ze ışıklı b�r c�hazla g�r�l�p (Bronkoskop�)
akc�ğerden yıkama suyu (bronkoalveolar lavaj) �le tanı
konulab�lecek ve olası d�ğer tanılar dışlanacaktır.
Bronkoskop� esnasında bazen akc�ğer dokunuzdan b�yops�
(transbronş�yal b�yops�) alınab�l�r. Çok düşük olasılık da olsa
bazı tanı konulamayan durumlarda göğüs cerrah�s�
uzmanları tarafından yapılan, genel anestez� altında
cerrah� b�yops� planlanab�l�r.

Hipersensitivite pnömonisi 
nasıl tedavi edilir?

H�persens�t�v�te pnömon�s� tedav�s�nde anahtar rol
hastalığa sebep olan maruz�yet�n sonlandırılmasıdır.
Bazı ş�ddetl� hastalarda bağışıklık s�stem�n�
baskılayıcı başta kort�kostero�d olmak üzere �laç
tedav�s� gerekeb�l�r ve kl�n�k bulguların düzelmes�n�
hızlandırır. Akc�ğerde sertleşmen�n yoğun olduğu
durumlarda oks�jen tedav�s�, pulmoner
rehab�l�tasyon, uygulanab�l�r. Bu tedav�lere rağmen
hastalığı �lerleyen ve akc�ğer yetmezl�ğ� gel�şen
hastalar �ç�n akc�ğer nakl� gündeme geleb�l�r.

H�persens�t�v�te pnömon�s� (HP); çeş�tl� mantar, bakter� ve hayvansal prote�n kaynaklı tozların veya
k�myasalların solunum yoluyla alınması sonucu gel�şen alerj�k reaks�yonlar ve akc�ğer dokusunda
hasarlanma �le karakter�ze b�r hastalıktır. Hastalığın oluşumunda en sık küf ve küflü saman maruz�yet�, kuş
prote�nler� (papağan, kanarya, muhabbet kuşu güverc�n g�b�) maruz�yet�, jakuz�ler, yüzme havuzları,
kaplıcalar, saunalar, duşlar ve nemlend�r�c�lerdek� k�rl� su etken olab�lmekted�r.

Hipersensitivite pnömonisi 
nasıl bulgu verir?

Maruz�yet�n uzunluğu ve yoğunluğu �le �l�şk�l� olarak
nefes darlığı ve öksürük en sık görülen bulgulardır.
Göğüste sıkışma, hırıltılı solunum, k�lo kaybı, yüksek
ateş, t�treme ve vücut ağrıları da görüleb�l�r.
Yoğun maruz�yetlerde bulgular saatler günler �ç�nde
ortaya çıkab�l�rken, daha az ve uzun sürel�
maruz�yetlerde bulgular yıllar sonra ortaya çıkab�l�r.
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Hipersensitivite pnömonisi nedir ve neler sebep olur?

Hipersensitivite pnömonisi
tanısı nasıl konur?
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