
סיבוכים ריאתיים לאחר השתלת  
מוח עצם





מהלך והגדרות–השתלת מח עצם אלוגנאית 

• Preparative conditioning regimen

ההכנה הנדרשת לפני ביצוע ההשתלה של תאים מתורם למחיקה או דיכוי  -
.  של מח העצם של המקבל

❑Myeloablative (eg, total body irradiation ≥5 Gy, high dose busulfan)

❑ Nonmyeloablative (fludarabine, cyclophosphamide, antithymocyte
globulin, irradiation ≤2 Gy)

❑ Reduced intensity (eg, low dose busulfan, melphalan).



מהלך והגדרות–השתלת מח עצם אלוגנאית 
• Engraftment

.  תאים1000<מתבטאת בספירת נויטרופילים אבסולוטית של , קליטת השתל•

• Maintenance immunosuppression
.GVHD-טיפול כרוני למניעת דחיית שתל ו•

:קומבינציות מקובלות•

- MTX + calcineurin inhibitor
- MMF + MTX
- Tacrolimus + Sirolimus
- +/- Antithymocyte globulin 



סיבוכים ריאתיים לאחר השתלה

Noninfectious Pulmonary Complications after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Practical Approach to Imaging Diagnosis
Elena Peña et al, RadioGraphics Vol. 34 no 3



סיבוכים ריאתיים לאחר השתלה

Murray & Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine, chapter 91



סיבוכים מוקדמים

בצקת ריאות•

•PERDS

פנאומוניטיס משנית לקרינה•

•Idiopathic pulmonary syndrome

•DAH

•Acute GVHD

•VTE



1. Pulmonary edema

:ממקור קרדיוגני•

יחד עם  , אי ספיקת לב משנית לטיפול קודם בציקלופוספמיד או קרינה-
העמסת נוזלים

:ממקור לא קרדיוגני•

-ARDSמשני להתפתחות זיהומים

-ARDSמשני לתרופות טוקסיות שניתנות לפני ההשתלה



2. Peri Engrafment Respiratory Distress 
Syndrome (PERDS)

נפוץ יותר בהשתלה  )סיבוך נדיר יחסית במטופלים לאחר השתלה אלוגנאית •
(אוטולוגית

כשבוע לאחר קליטת השתל והופעת נויטרופילים בדם•

תסנינים ריאתיים  ,פריחה מקולופפולרית, חום, דיספנאה: ביטוי קליני•
.  היפוקסמיה, בתבנית של גודש

הנגרם כתוצאה מהפרשה מוגברת  , capillary leakהמנגנון המשוער הוא של •
,  2IL ,TNFa)של ציטוקינים סביב קליטת השתל והתחלת יצור הנויטרופילים 

IFN gamma ,IL8 ,IL6 ,MCSF ,אריתרופוייטין  .)







PERDS – diagnosis & management

.  על דרך השלילה ובהתאם לתמונה הקלינית–אבחנה •

וכך גם אפשר לאבחן  , דרושה ברונכוסקופיה לשטיפות כדי לשלול זיהום•
DAH  שיכול להיות חלק מהתמונה

:טיפול•

מג לקג ליום עם הורדה הדרגתית לאחר כשבוע0.5-1פרדניזון במינון -

תגובה טובה לטיפול-

במחלה קלה לעתים לא נדרש טיפול כלל  -

(מקרים4/19)תמותה בסדרה קטנה משנות התשעים 21%: פרוגנוזה•



3. Radiation Pneumonitis

הסיכון לפתח פנאומוניטיס משנית לקרינה גבוה יותר אם המטופל קיבל  •
כמו למשל  , קרינה לבית החזה למחלה מקומית לפני השתלת מוח העצם

.  בלימפומה

הסיכון נמוך יותר אם הקרינה ניתנה כקרינה כל גופית כהכנה להשתלה  •
(.  במקור אחד צוין שאף לא קיים סיכון)

.  שבועות לאחר הקרינה6-20מופיע בטווח של •

.חום ותסנינים ריאתיים–קלינית •



Radiation Pneumonitis

• Bilateral and often fairly symmetric ground-glass 
opacities and consolidation in a central 
distribution that is most severe in the mid and 
upper lung zones, corresponding to the 
irradiated area. 

• A distinctive imaging feature of radiation 
pneumonitis is a well-demarcated border 
between the airspace opacities and the normal 
lung



Radiation Pneumonitis

• It typically progresses to 
radiation fibrosis, which is 
characterized at imaging by 
irreversible localized fibrotic 
changes with architectural 
distortion and bronchiectasis 
in the paramediastinal
portions of the lungs 
(conforming to the radiation 
portal)



4. Idiopathic Pulmonary Syndrome
Definition*:

• Widespread alveolar injury, defined as multilobar opacities on chest radiograph or 
computed tomography (CT) scan

PLUS

• Signs and symptoms of pneumonia

PLUS 

• Increased alveolar-arterial oxygen gradient or the need for supplemental oxygen.

AND

• Absence of lower respiratory tract infection, as determined by a negative 
bronchoalveolar lavage or lung biopsy, ideally followed by a second negative invasive test 
within two weeks. 

• Update: absence of cardiac/renal dysfunction or fluid overload.

*Am Rev Respir Dis. 1993 Jun;147(6 Pt 1):1601-6.
Clark JG et al, NHLBI workshop summary. Idiopathic pneumonia syndrome after bone marrow transplantation.

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.assafh-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed?term=8503576


Idiopathic Pulmonary Syndrome

(במושתלים אוטולוגים2%-ורק כ)ממושתלי מוח עצם 10%-כ–הארעות •

ועד כארבעה חודשים לאחר ההשתלה( חציון)יום 19מופיע לאחר •

קיים טווח של מופעים קלינים שנכללים תחת שם זה כל עוד ההגדרה שלעיל  •
:מתקיימת

(DAH)דימום אלבאולרי -

פנאומוניטיס אינטרסטיציאלית-



Idiopathic Pulmonary Syndrome
.  אינה ידועה–כנרמז בשם –הפתוגנזה •

:תוארו גורמי סיכון שנמצאו בקורלציה להתפתחות הסינדרום, עם זאת•

Acute lung injury after allogeneic stem cell transplantation: is the lung a target of acute graft-versus-host disease? K R Cooke & G Yanik
Bone Marrow Transplantation volume 34, pages753–765(2004)

https://www.nature.com/articles/1704629#auth-1
https://www.nature.com/articles/1704629#auth-2
https://www.nature.com/bmt


Idiopathic Pulmonary Syndrome

.  קלינית בעיקרה-האבחנה  •

מלווה בחום  , תמונה של קוצר נשימה המופיע בטווח הזמן המתאים•
.  ותמונה הדמייתית של הצללות דו צדדיות, והיפוקסמיה כנדרש בהגדרה

אם קיים  DAHנדרשת ברונכוסקופיה לשטיפה לשלילת זיהום והוכחה של •
(לא שולל את האבחנה, אם לא קיים)

 diffuseשל דפוס –אך אם בוצעה , נדיר שהמטופל יכול לעמוד בביופסיה•
alveolar damage או שלinterstitial pneumonia  .



Idiopathic Pulmonary Syndrome



Idiopathic Pulmonary Syndrome



Idiopathic Pulmonary Syndrome

טיפול

לא ברור האם באמת משפר פרוגנוזה, מג לקג1במינון –פרדניזון •

•Anti TNF alpha– בשטיפותBAL ממטופלים עםIPS נמצאה רמה גבוהה של
TNF alpha ,במספר  . ולכן נעשו ניסיונות טיפוליים בתרופות מקבוצה זו

או  etanercept-ניתן טיפול ב( 10-20)סדרות קטנות של מטופלים 
infliximab . התמותה בימים הספורים לאחר האבחנה  –בכל הקבוצות

.  אך נותרה גבוהה ביותר לאחר חצי שנה מהאבחנה, השתפרה מאוד

?אנטיביוטיקה•

lung protectiveהנשמה מכאנית •

70-80%סביב -תמותה למרות טיפול •



5. Diffuse Alveolar Hemorrhage

?IPSכצורת ביטוי של •

?משני לזיהום•

?קפילריטיס משנית לקרינה או לטיפול כימי לקראת השתלה•

(נדיר)? GVHDכביטוי של •

אך לא נמצאה כגורם עיקרי, טרומבוציטופניה יכולה להיות גורם מחמיר•



DAH



DAH

טיפול

(GVHD, זיהום)טיפול בגורם –אם זוהה גורם •

אין מידע לגבי יעילות, פרדניזון–אם לא זוהה גורם •

מלווה בסיכון לטרומבוזיס  , מבוסס דיווחי מקרה–רקומביננטי 7פקטור •
ריאתי מסכן חיים ולכן יש לשקול את השימוש היטב



6. Hyperacute and acute GVHD

•Hyperacute GVHD– יום מההשתלה14תוך  .

.HLAנדיר בעידן של התאמת -

•Acute GVHD– ימים מההשתלה100תוך  .

הוא נדיר וקיימת מעט ספרות בנושאGVHD-ביטוי ריאתי ב•

DAH-או כ, יכול להתבטא כבצקת ריאות•

?IPSהאם גם זו צורת ביטוי של •





בניסיון לסכם את הסבך הספרותי בנושא סיבוכים  
:אקוטיים לאחר השתלה

ראשית יש לשלול זיהום או בצקת ריאות•

והפתוגנזה קשורה בתהליכים  , יתר הסיבוכים מתבטאים רובם באופן דומה•
אימוניים של תגובה לשתל

ויכולים לכלול תחת , IPSמרבית הסיבוכים יכללו קלינית תחת הגדרה של •
.DAHכותרת רחבה זו דלקת אינטרסטיציאלית או 

•GVHD אקוטי בריאות =IPS(??)



7. VTE

.  מושתלי מוח עצם נמצאים בסיכון מוגבר לאירועים טרומבואמבוליים•

אך זו מגנה עליהם באופן חלקי  , אמנם לחלק ניכר מהם טרומבוציטופניה•
ומונעת מתן פרופילקסיס מאידך  , בלבד מחד

בדרך כלל תוך כחצי שנה, VTEמהמושתלים מפתחים אירוע 5%-כ•



סיבוכים מאוחרים

•BOS - chronic GVHD

•COP

•PTLD

•PVOD

•Pulmonary cytolytic thrombi

•Drug toxicity

•PAP



1. Bronchiolitis obliterans – pulmonary 
manifestation of chronic GVHD



Bronchiolitis Obliterans Syndrome

 National Institutes of Healthעל ידי ה 2005התסמונת הוגדרה בשנת •
Chronic GVHD Consensus Project:

1. FEV1<75% of predicted

2. FEV1/FVC <0.7

3. Evidence of air trapping, small airway thickening or bronchiectasis 
on HRCT, or RV > 120% or pathologic confirmation of constrictive 
bronchiolitis

4. Absence of infection

5. Clinical manifestation of GVHD in at least one other organ



BOS

מכלל מושתלי מוח עצם26%-2%השכיחות נעה במחקרים שונים בין •

-274)ימים  439היה BOSזמן חציון של הופעת , במחקר גדול: סיבוך מאוחר•
1690.)

אך ככל הנראה מדובר בתגובה של מערכת החיסון לשתל , הפתוגנזה אינה ידועה•
.זר

:גורמי סיכון לפי מחקרים•

נמוכותIgGרמות -

-GVHDכרוני

זיהומים ויראליים מסוימים-

שימוש בתאי גזע מדם פריפרי-



BOS - Diagnosis

במהלך של הופעה והחמרה  , שיעול יבש וצפצופים, קוצר נשימה: ביטוי קליני•
.  איטית והדרגתית

ותמיד יש לשלול אבחנה  , האבחנה נעשית על פי הקריטריונים שלעיל•
.  מבדלת של הפרעות חסימתיות אחרות

 bronchiolitisלאבחנה הוא הדגמה פתולוגית של gold standard-ה•
obliterans ,ונעשית אבחנה קלינית, אך ביופסיה אבחנתית לרב לא נדרשת



BOS - Treatment

אין טיפול יעיל•

טיפול בפרדניזון במינון גבוה היה מקובל לאורך שנים אך לא יעיל במיוחד  •
ל"וכרוך בת

:טיפולים מרובים נחקרו כטיפול אפשרי•
-ICSבמינון גבוה

אזיטרומיצין-

בעבודות קטנות נמצא בעל יעילות מסוימת–מונטלוקאסט -

TNF alphaאנטי -

-Imatinib

סטטינים-



הנחיות לטיפול

:FEV1>70%בהוכחה של חסימה עם •

LABAעם או בלי , במינון גבוהICSמתן -

באיברים אחריםGVHDמתן טיפול מדכא חיסון לפי צורך לביטוי של -

:FEV1<70%בהוכחה של חסימה עם •

גם אם אין ממצאים  , ראשית יש לשלול מזהם שגורם לברונכיוליטיס על ידי ברונכוסקופיה-
!בהדמיה

תוך כדי כךICS-אפשר להמשיך טיפול ב, מג לקג1פרדניזון במינון -

שניתן במקבילGVHD-יש לשקול החלפת הטיפול המדכא חיסון ל, אם ממשיכה החמרה-



הנחיות לטיפול

:כאשר אין תגובה לטיפול הנל•

וירידה בחזרה למינון של  , מג לקג למשך שבועיים והערכת התגובה2-העלאת פרדניזון ל-
מג לקג1

לשקול החלפת טיפול מדכא חיסון-

פעמים בשבוע הוצע כטיפול אנטיביוטי פרופילקטי למניעת  3הטיפול באזיטרומיצין -
BOS-זיהומים ולא כטיפול ל

-ואז 
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FAM Therapy

Fluticasone + Azithromycin + Montelukastטיפול משולש של •

מבוסס על שתי עבודות קטנטנות ודעת מומחים בלבד•

אך זהו טיפול מקובל  , לא קיימת המלצה לטיפול זה בקווים המנחים שלעיל•
.  במרכזים מסוימים לפני מתן פרדניזון



BOS

השתלת ריאה–כמוצא אחרון •

13%-שרידות לשנתיים ו44%פרוגנוזה עגומה של –למרות כל הנל •
.  שרידות לחמש שנים



2. Organizing Pneumonia

מכלל מושתלי מוח העצם2%-1%סיבוך המופיע ב •

COPכמו , חום ותסנינים ריאתיים, שיעול, תמונה קלינית של דיספנאה•
(?אונות עליונות)

:באבחנה המבדלת כאטיולוגיה•

GVHD-כחלק מ-

משנית לקרינה-

משנית לזיהום-

-COP



COP



COP

BALראשית יש לשלול זיהום על ידי •

.נמוךCD4/CD8עם יחס , 20%<לימפוציטוזיס : אופייני•

•Gold standard גם , ביופסיה–לאבחנהTBB  יכול לתת אבחנה אך ביופסיה
.  ניתוחית תתן אבחנה בסבירות גבוהה יותר

12-עם הורדה הדרגתית במהלך של כ, מג לקג0.75, פרדניזון: טיפול•
.  שבועות

20%-וכ, נשארים יציבים20%, יחלימו60%-כ, פרוגנוזה טובה יחסית•
.  עלולים להחמיר עד תמותה



3. Malignancies

.  דיכוי חיסוני הוא גורם סיכון לממאירות, ככלל•

או חזרה של הממאירות  , יתכנו הופעת גידולים ריאתיים כממאירות נוספת•
.  או הופעה של מחלה לימפופרוליפרטיבית בריאות, הקודמת

.  נפוץ יותר במושתלי מוח עצם שעברו השתלה בגלל לימפומה•



PTLD 
(post transplantation lymphoproliferative disease)

מהחולים1%-מתרחש בכ•

בדרך כלל תוך שנה מההשתלה•

:גורמי סיכון•

-GVHD(בעיקר אם הוא כרוני וקשה)

anti thymocytic-טיפול ב- globulin

HLAהעדר התאמת -

EBV-יש קשר לזיהום כרוני ב•



PTLD
:בהדמיה•



PTLD

.  מחייבת ביופסיה: אבחנה•
פרוטוקולים  . בדרך כלל יש עמידות לטיפול כימי סטנדרטי–הטיפול •

.  טיפוליים אפשריים כולים ריטוקסימב והפחתה של דיכוי חיסוני

והיא רעה במיוחד למושתלים על רקע ממאירות  , הפרוגנוזה רעה•

.  המטולוגית



4. PVOD

סיבוך נדיר•

מופיע מספר חודשים לאחר השתלה•

ביטוי קליני של קוצר נשימה עם היפוקסמיה משמעותית וממצאים של יתר •
לחץ ריאתי בבדיקה גופנית

הסברה היא שקשור לכמותרפיה הניתנת טרום השתלה•

החשד הקליני צריך לעלות כאשר מודגמת דיפוזיה נמוכה מאוד עם ממצאים  •
לימפאנדופתיה  , הצללות, עיבוי ספטות אינטרלובולריות–תומכים בהדמיה 

בנוכחות תפקוד תקין של לב שמאל ויתר לחץ , במיצר ותפליטים פלאורליים
.  ריאתי

.  בצנתור ימני–האבחנה •



5. Pulmonary cytolytic thrombi

סיבוך המופיע בעיקר בילדים•

חודשים לאחר השתלה3-4-כ•

אקוטי או כרוני, GVHD-גם הוא בקשר ל•

.  עם תסנינים ריאתיים, קוצר נשימה ושיעול, הביטוי הקליני הוא של חום•

קטנים ועד הצללות   GGOוכוללת נודולים מסוג , הדמיה אינה ספציפית•
.נרחבות





6. Pulmonary cytolytic thrombi

כיוון שאין כל ממצא ספציפי מכוון  , נדרשת היכרות עם האבחנה וחשד קליני•
אליה

האבחנה הוודאית היא בביופסיה•

עם לכידת לויקוציטים  , בפתולוגיה מודגמים קרישים בכלי דם דיסטליים•
.  ואינפרקטים דיסטלים

לשבועיים עם הפחתה הדרגתית, מג לקג1, פרדניזון–הטיפול •

.  ללא תמותה נלווית! טובה–פרוגנוזה •



7. Pulmonary alveolar proteinosis

נדיר•

ויכול להופיע  )מדווח כסיבוך של מושתלי מוח עצם בעיקר אחרי לוקמיה •
(.  בממאירויות המטולוגיות גם לא במושתלים

עם תמותה הדמייתית  , קוצר נשימה מתגבר בהדרגה–התמונה הקלינית •
אופייני של חומר חלביBAL-ו, crazy pavingאופיינית של  



PAP





PAP

-לא נחקר ב, ראשוניPAP-היעיל ב, GMCSF-ו( WLL)הטיפול בשטיפות ריאה •
PAPולא ברור האם יעיל, משני להשתלת מוח עצם.

.  בכל מקרה הפרוגנוזה של מעט החולים המדווחים עם סיבוך זה רעה מאוד•



8. Drug Induced Toxicity

או לדיכוי חיסוני לאחר  , התרופות המשמשות לאבלציה לקראת השתלה•
.  יכולות כשלעצמן לגרום לתופעות ריאתיות, ההשתלה

:התרופות הנפוצות בשימוש בהקשר זה•

-Busulfan

-Cyclophofamide

-Carmustine

-Sirolimus



Busulfan

•Alkylating agent

מופיעה בדרך כלל חודשים עד שנים לאחר  , הפגיעה הריאתית אינה אקוטית•
הטיפול

נודולים  , GGOהצללות , שינויים אינטרסטיציאליים לא ספציפיים–בהדמיה •
.  או תסנינים

אבחנה בשלילה עם סיפור של טיפול ברקע, אין בדיקה אבחנתית•

אין טיפול ספציפי•



Cyclophosfamide

מהמטופלים1%-פגיעה ריאתית בכ•

.  מוקדמת ומאוחרת–שתי צורות פגיעה •

חודשים מהתחלת  1-6פנאומוניטיס המופיעה תוך –הפגיעה המוקדמת •
הפסקת  . שיעול ותסנינים ריאתיים, קוצר נשימה, מלווה בחום, הטיפול

.  הטיפול יכולה להביא לנסיגה

הפגיעה המאוחרת מופיעה אחרי מעל חצי שנה ומתבטאת כמחלה  •
בצורה זו הפסקת הטיפול  . פיברוטית עם מהלך איטי והדרגתי של דיספנאה

.  כמו גם הטיפול בסטרואידים לא יעילים



Carmustine

nitrosureaאנטי מטבוליט מסוג •

תלוי מינון  , מהמטופלים)!( 20%עד 1%–שכיחות •
ומתן קרינה במקביל

מגיבה להפסקת טיפול וסטרואידים–צורה אקוטית •

מופיעה שנים לאחר הטיפול  –צורה כרונית •
ולא מגיבה  , כפיברוזיס באונות עליונות בעיקר

לסטרואידים



Sirolimus

:מוכרות מספר צורות של פגיעה ריאתית•

-Interstitial pneumonitis

-Organizing pneumonia

-DAH

כולן חולפות בהפסקת טיפול•





סיכום

...המון סיבוכים למושתלי מוח עצם•

האבחנה המבדלת רחבה  –תסנינים ריאתיים בחולה מושתל מוח עצם •
הרבה יותר מזיהומים

חשוב להכיר את האבחנה המבדלת כדי לדעת מה לחפש בבירור•



תודה לשורדים


