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Akciğer Hastalıklarında Kullanılan İlaçlara
Bağlı Akciğer Hastalıkları

ÖÖZZEETT  Ak ci ğer has ta lık la rın da kul la nı lan ilaç la ra bağ lı ge li şen ak ci ğer has ta lık la rı nın far kın da lık
dü ze yi son yıl lar da ar tış gös ter mek te dir. Te da vi de kul la nı lan ilaç lar çok fark lı kli nik tab lo la ra yol
aça bil mek te dir. Pa ran ki mal ak ci ğer has ta lı ğı, plev ral ef füz yon, ha va yol la rı has ta lı ğı, vas kü ler has-
ta lık lar, me di as ti nal ve ya so lu num kas la rı nın tu tu lu mu ör nek ola rak ve ri le bi lir. Bu ne den den do-
la yı ak ci ğer has ta lık la rın da kul la nı lan ilaç la ra bağ lı ge li şen ak ci ğer has ta lık la rı nın ke sin ta nısını
koy mak ol duk ça zor dur. Te da vi al tın da ki bir has ta da ye ni ge li şen bir semp tom ve ya rad yo lo jik bul -
gu var lı ğın da ila ca bağ lı ak ci ğer has ta lı ğı ayı rı cı ta nı da mut la ka göz önün de bu lun du rul ma lı dır. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İlaç toksisitesi; akciğer hastalıkları; uygulama, inhalasyon;
ilaç kullanımını değerlendirme  

AABBSS  TTRRAACCTT  Awareness of pulmonary drugs induced lung diseases have markedly incresed during
the recent years. The drug that used for the pulmonary diseases may cause a wide variety of different
clinical picture. For example: parenchymal complications, airway manifestations, vasculer disorders,
pleural diseases, mediastinal manifestations and impairment of the respiratory muscles. For this
reasons, a definite diagnosis is very difficult.  Pulmonary drugs-induced lung disease needs to be
considered in patients who develop new onset symptoms and radiological findings during treat-
ment with this agent.

KKeeyy  WWoorrddss::  Drug toxicity; lung diseases; administration, inhalation; administration, inhalation 
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DERLEME   

kciğer hastalıklarının tedavisinde başlıca bronkodilatörler olmak üzere an-
tibiyotiklerden kemoterapötik ajanlara kadar birbirinden çok farklı ilaç
grupları kullanılmaktadır. Her bir hastalığın kendine özgü klinik seyri ve

her bir ilacın da etki ve yan etki potansiyeli vardır. Dolayısıyla günlük pratikte özel-
likle astım, KOAH, akciğer kanseri veya parankimal akciğer hastalığı gibi uzun
dönem takip ve tedavi gerektiren hastalıklarda tedavi yönetimi ayrı bir dikkat ve ti-
tizlilik gerektirir. 

İlaçlarla ilişkili akciğer hastalıkları klinik ve radyolojik olarak geniş bir yelpa-
zeye sahiptir. Hiçbir bulgu ve patern tek bir ilaca spesifik olmayıp aynı zamanda bir
ilaç çok farklı klinik tablolara neden olabilmektedir. Hastaların klinik takiplerinde
ortaya çıkabilecek beklenmeyen durumlarda önce altta yatan hastalıkla ilgili ne-
denler araştırılırken belki de nedenin kullandığı ilaçlar olabileceği gözden kolaylıkla
kaçmaktadır. İlaçların neden olduğu akciğer hastalıkların tanısını koyabilmek için



öncelikle şüphelenmek ve incelemeleri bu yönde yap-
mak gerekir. Bakmak ve görmek arasında ki fark gibi
hastaya bu açıdan bakılmazsa çok kolay gözden kaçırıla-
bilir. Özellikle bir akciğer hastalığına bağlı kullanılan bir
ilacın akciğer de yan etkiye yol açması klinik yönetimi
çok daha zorlaştırır. Çünkü hastalığın bir komplikasyonu
ise hastalığı kontrol altına almak için ilaç dozunun artı-
rılması, eğer ilacın bir yan etkisi ise kullanılan ilacın ke-
silmesi gerekir. Belki de bu konuda ilk akla gelecek
örneklerden bir tanesi romatoid artrit nedeniyle sülfa-
salazin kullanan bir hastada bronşiolitis obliterans orga-
nize pnömoni (BOOP) gelişmesidir. BOOP, romatoid
artrit progresyonuna bağlı olabileceği gibi sülfasalazin
kullanımının bir komplikasyonu olarak da karşımıza çı-
kabilmektedir.

Bu bölümde konunun geniş olması nedeniyle bron-
kodilatör ilaçlara bağlı akciğer hastalıklarına ağırlık ve-
rildi. Antimikrobiyal, immunsupresif ve kemoterapötik
ilaçlara bağlı akciğer hastalıkları daha ayrıntılı olarak
sayı içinde ilgili bölümlerde ele alındı. 

BRONKODİLATÖR İLAÇLAR 

BETA 2 AGONİSTLER

İnhale bronkodilatör ilaçlarla ilişkili olarak literatürde
paradoksal laringospazm, bronkospazm, kardiyoje-
nik/nonkardiyojenik pulmoner ödem ve hemoptizi ol-
guları bildirilmiştir. 

Salbutamol uygulaması sonrası hastalarda paradok-
sal olarak laringospazm ve bronkospazm meydana gele-
bilir. Bu etki salbutamolün kendinden kaynaklanabildiği
gibi ilaç preparatı içindeki katkı maddelerine bağlı ola-
rak da karşımıza çıkabilmektedir. Mutlu ve ark. astımlı
genç bir olguda ölçülü doz inhaler şeklinde kullandığı
albuterol ile ilişkili daha önce hiçbir yan etki mevcut de-
ğilken, albuterolün nebülizatör yoluyla kullanımı son-
rasında paradoksal laringospazm ve bronkospazm
geliştiğini bildirilmiştir. Benzer reaksiyon nebülizatör
yoluyla ilaç uygulaması sonrası tekrar etmiş ve mevcut
klinik tablo subkutan epinefrin uygulaması ile düzelmiş.
Albuterolün nebülizatör solüsyonunun içinde katkı
maddesi olarak “edetate disodyum” bulunduğu ve para-
doksal nedenli laringospazm ve bronkospazmın nedeni
olduğu bildirilmiştir.1 Facchini ve ark. soya türevi katkı
maddeleri içeren çeşitli bronkodilatör ilaçları ölçülü doz
inhaler yoluyla kullanan bir astımlı hastada kullanım
sonrası paradoksal laringospazmla birlikte bronkospazm
tanımlamış ve özellikle hastada soya alerjisi olmadığına
vurgu yapmıştır.2

Kullanılan bronkodilatör ilacın uygulama şeklinin
yanında uygulama yoluda önem arz etmektedir. New-
house tarafından 1999 yılında yapılan bir olgu sunu-
munda trakeostomiden ölçülü doz inhaler yoluyla
uygulanan salbutamole bağlı olarak hastada persistan
minor hemoptizi meydana geldiği bildirilmiştir. Yapılan
bronkoskopik incelemede trakea ve ana bronşlarda gra-
nülasyon dokusu tespit edilmiş, reaksiyon katkı maddesi
olarak kullanılan oleik asite bağlanmıştır. İlacın kulla-
nımı sırasında araya konulan hazne (aerochamber) ile
kısa sürede klinik düzelme sağlanmıştır.3

Astımlı genç bir hastada salbutamolün iv uygula-
ması sonrası kardiyojenik pulmoner ödem gelişmiş ve
olaydan 35 gün sonra yapılan tetkiklerde kardiyak fonk-
siyonlar tamamen normal olarak saptanmıştır.4 Evde ölü
olarak bulunan astımlı bir diğer hastanın postmortem
yapılan otopsisinde akciğer ödemi, sağ ventrikül displa-
zisi ve kanda yüksek konsantrasyonda salbutamol düzeyi
tespit edilmiş ve salbutamolün yanlış ve kontrolsüz kul-
lanımının ölümcül sonucu olarak bildirilmiştir.5

ANTİKOLİNERJİK AJANLAR

Günlük pratikte kullanılan antikolinerjik ilaçlara bağlı
yan etkiler genellikle rinit, burun kanaması, sinüzit, fa-
renjit, larenjit, boğaz irritasyonu, öksürük ve üst solu-
num yolu enfeksiyonları gibi üst solunum yolu
problemleridir.6 Antikolinerjik ilaç kullanan olguların
%0,3’ünde akut paradoksal bronkospazm idiosenkrotik
reaksiyon olarak ortaya çıkmaktadır.7,8 Tiotropium’un
kuru toz inhaler formunda laktoz dolgu içinde eser mik-
tarda süt proteinleri olması nedeniyle, süt proteinlerine
karşı yüksek derecede allerjisi olan hastalarda tiotropium
kullanımından sakınılması önerilmektedir.9,10

ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLAR

LÖKOTRİEN ANTOGONİSTLERİ

Astım tedavisinde kullanılan montelukast, zafirlukast
gibi lökotrien antogonistleri ile Churg Strauss Sendromu
(CSS) ve anjioödem arasındaki ilişki bildirilmiştir. Bazı
bildirimlerde lökotrien antagonisti tedavisi alan kişilerde
sistemik veya inhaler steroid dozunun azaltılması sonu-
cunda steroid tedavisinin baskılayıcı etkisinin ortadan
kalkması CSS gelişmesinin nedeni olarak ileri sürülmüş-
tür.11-14 Ancak literatürde gerek montekulast gerekse za-
firlukast tedavisi ile ilgili olarak sistemik steroid tedavisi
almayan veya aldığı steroid dozu azaltılmayan hastalarda
bile CSS geliştiğini gösteren olgu sunumları mevcuttur.15-

19 Anjioödem gelişebilecek bir diğer yan etkidir. Monte-
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lukast alımının başlangıcından itibaren görülebilir. Ara-
daki ilişki erken fark edilmez ise hayatı tehdit eden tek-
rarlayan anjioödem tablosu meydana gelebilir20.
Zafirlukast kullanımı ilaçla ilişkili lupus eritematozus
tablosuna yol açabilir, bu hastalarda diğer sistemik be-
lirtilerin yanında plörezi görülebilir. Sistemik lupus eri-
tematozusdan farklı olarak santral sinir sitemi ve renal
tutulum nadirdir ve ilacın kesilmesinden sonraki birkaç
hafta içinde klinik düzelme meydana gelir.21,22

KORTİKOSTEROİDLER

Kortikosteroid tedavisinin doktorlar arasında en fazla bi-
linen yan etkisi belki de bağışıklık sistemini baskılayarak
fırsatçı enfeksiyonlara neden olmasıdır. Ancak medias-
tinal lipomatozis en ilginç yan etkilerinden bir tanesidir.
Akciğer direk grafisinde lenfadenopati veya tümorlere
benzer şekilde mediastinal genişlemeye yol açabilir. Bu
hastalar klinik olarak kuşingoid görünümdedirler. To-
raks bilgisayarlı tomografide yağ dansitesinde mediasti-
nal kitle görülmesi genellikle tanı için yeterlidir.
Mediastinal lipomatozis hayati organlara bası yapmaması
nedeniyle kortikosteroid dozunda azaltma yapılmasını
veya tamamen kesilmesini gerektirmez.23

OKSİJEN TEDAVİSİ

Yüksek konsantrasyonda oksijene maruz kalmak ARDS
tablosuna neden olabilmektedir. Ortamdaki serbest ok-
sijen radikallerini artırarak veya oksijenin doğrudan tip1
epitel ve endotel hücrelerini hasarlandırması sonucu
meydana gelebilir. Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan
bir çalışmada %100 oksijen solutulmuş ve başlangıçtan
sonraki 6 ila 48 saat içinde kuru öksürük, göğüste sıkı-
şıklık hissi ve substernal yanma şeklinde trakeobronşit
tablosu izlenmiştir. Aynı zamanda vital kapasitelerinde
ve karbonmonoksit difüzyon testinde düşme saptanmış-
tır. Yüksek dozda oksijen uygulaması devam ederse in-
terstisyumda elastin, kollajen birikimi ve hyalin
membran oluşumu görülebilir.23

MUKOLİTİK İLAÇLAR

Mukolitik ilaçlarla ile ilgili çoğu problem oral uygulama-
dan ziyade genellikle intravenöz veya inhale uygulama
sırasında görülür. Asetilsistein veya deoksiribonükleaz
gibi mukolitik ajanların inhalasyonu bronş duvarında
ödeme ve buna ikincil olarak havayolu darlığı ve öksü-
rüğe yol açabilir. Yapılan bir değerlendirmede bu yan et-
kilerin mekanizması net olmamakla birlikte histaminin
önemli bir rolü olabileceği belirtilmiştir. Kadın cinsiyet,

altta yatan atopi zemini ve astım öyküsünün kolaylaştırıcı
faktör olabileceği üzerinde durulmuştur.24

Meydana gelen öksürük ve nefes darlığı semptomu
mukolitik ilaçların inhalasyonu öncesinde uygulanacak
olan bronkodilatör ilaçlar ile önlenebilmektedir. 

ANTİMİKROBİAL İLAÇLAR

Günlük pratikte çok sık kullanılan bir grup olmasına rağ-
men bildirilen vaka sayısı göreceli olarak azdır. Klinikte
eozinofilik pulmoner infiltrasyon, solunum kas güçsüz-
lüğü, alveoler hipoventilasyon, plevral effüzyon, non-
kardiyak pulmoner ödem veya vaskülit gibi geniş bir
hastalık paterni ile karşımıza çıkabilirler.

Eozinofili ile seyreden pulmoner infiltrasyon en sık
karşılaşılabilen paterndir. Beta laktam antibiyotikler bu
reaksiyonun en sık ilişkilendirildiği grup olarak karşı-
mıza çıkar. Florokinolonlar, eritromisin ve tetrasiklinler
de neden olabilen diğer antibiyotiklerdendir. Tüberku-
loz tedavisinde kullanılan birinci basamak ilaçlardan izo-
niyazid ve etambutol, ikinci basamak ilaçlardan
paraaminosalisik asit kullanımına bağlı olarakta bildiri-
len olgular vardır. Bu tablo dozdan bağımsız olarak or-
taya çıkar ve bilinen bir risk faktörü yoktur. Klinik
tablonun ağırlık derecesi hafiften ağıra kadar değişebi-
lir. Akut veya kronik eozinofilik pnömoni tablosunu tak-
lit edebilir. Antibiyotik kullanımına bağlı olarak en sık
görülen eozinofilik pulmoner infiltrasyon sendromu
basit pulmoner eozinofili veya Loeffler sendromudur.25

Loeffler sendromu nefes darlığı, öksürük, ateş ve perife-
rik kan eozinofilisi ile birlikte gezici yer değiştiren pul-
moner infiltrasyonlarla karekterizedir. Genellikle akut
başlangıçlıdır ve 1 ila 4 hafta devam eder. Hastaların kli-
nikleri hafif seyirlidir. Neden olan ilacın kesilmesi ile
birlikte sıklıkla spontan rezolüsyon görülebilir ve siste-
mik steroid tedavisine de iyi yanıt verirler.26

İzoniyazid gerek antitüberkuloz tedavide gerekse
proflakside kullanılan önemli bir ilaçtır. Bu ilacı alan has-
taların bir çoğunda ANA (+)’liği görülebilirken çok
azında klinik olarak anlamlı sistemik lupus eritematozus
(SLE) gelişir. Klinik tablo genellikle ateş, anemi, rash, art-
ralji ve artritden oluşmakla birlikte akciğer etkilenimi-
nin en sık şekli plevral effüzyondur. Akciğer parankim
infiltrasyonu nadiren meydana gelir. Tüberkuloz tedavisi
alan bir hastada yeni gelişen bir plevral effüzyonun has-
talığa mı yoksa izoniyazid kullanımına mı ikincil olarak
geliştiğinin ayırımını yapmak zor olabilir. Bu durumda
ANA ve antihiston antikor pozitifliği yardımcı olabilir.
Ancak kesin ayırım için torasentez ve plevral biyopsi ya-



pılması gerekli olabilir. İzoniyazidin kesilmesi ile birlikte
genellikle semptomlarda düzelme görülür, kortikosteroid
tedavi bu düzelmeyi hızlandırabilir.27

Bazı antibiyotikler nöromuskuler blokoja neden
olarak solunum kas güçsüzlüğüne ve hiperkapnik solu-
num yetmezliğine kadar gidebilen ciddi klinik tablolara
yol açabilirler. Aminoglikozidler en sık neden olan an-
tibiyotik grubudur. Streptomisin, neomisin, gentamisin
tobramisin ve kanamisin bu grupta yer alır. Renal yet-
mezliği olan hastalar, aminoglikozid klirensi azaldığı için
daha fazla risk altındadırlar. Ampisilin, florokinolonlar
ve polimiksin nadiren yol açan diğer ilaçlardır. Klinik
tablonun tedavisi gerektiğinde entübasyon ve mekanik
ventilasyonu da kapsayan destek tedavisidir. İntravenöz
kalsiyum infüzyonunun faydalı olduğunu dair bildirim-
ler vardır.23,28

HIV hastalarında P. jirovecii pnömonisi ve tokso-
plazmozis için birinci basamak proflaksi ilacı olan sülfa-
namid ile ilgili olarak eozinofilik pnömoni, subakut
interstisyel pnömoni, öksürük, plevral effüzyon, non-
kardiyak pulmoner ödem ve vaskülit olguları bildiril-
miştir.

Sülfonamid intoleransı gelişen HIV hastalarında
ikinci basamak proflaksi ilacı pentamidinin nebülizatör
yoluyla inhale ettirilmesi sonucunda öksürük ve bron-
kospazm meydana gelebilmektedir. Bu semptomlar, in-
hale edilen partiküllerin nonspesifik irritasyonu ve
muhtemelen histamin salınımı ile açıklanmaktadır.29,30

Sülfasalazin romatoid artrit başta olmak üzere kol-
lojen doku hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç-
tır. Eozinofilik pulmoner infiltrasyon veya BOOP
tablosuna neden olabilmektedir. Hastalarda öksürük,
nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi solunumsal semptomların
yanında ateş kilo kaybı gibi sistemik belirtilerde ortaya
çıkmaktadır. Radyolojik olarak alveoler konsalidasyon
alanları ya da interstisyel dansite artışları mevcuttur. Ge-
nellikle restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu ile
birlikte arter kan gazı analizlerinde hipoksemi izlenir.
Tedavinin kesilmesi ile hastalarda genellikle klinik dü-
zelme meydana gelir.26

KEMOTERAPÖTİK İLAÇLAR

GEMSİTABİN

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisinde
sıklıkla kullanılan bir primidin antagonistidir. Pulmoner
toksisite %5-8 oranında görülmektedir. İlk uygulama
sonrasında da görülmekle birlikte genellikle tekrarlayan

uygulamalardan sonra pnömonitis veya nonkardiyak ak-
ciğer ödemi ortaya çıkabilmektedir. Radyolojik olarak
diffüz interstisyel infiltrasyonlara yol açabilir. İlacın ke-
silmesi ve kortikosteroid başlanması ile klinik tabloda
düzelme görülür.27,31,32

SİSPLATİN/KARBOPLATİN

Sisplatin kullanımının akciğerde yol açabileceği başlıca
klinik tablolar arasında hemolitik üremik sendrom, hıç-
kırık ve hipersensivite pnömonitisi yer alır.33-35 Karbop-
latin kullanımına ikincil olarak bronkospazm, anaflaksi,
hipersensivite reaksiyonu ve ARDS gelişen olgular bil-
dirilmiştir.36,37

TAKSAN GRUBU

Uygulanan hastaların yaklaşık üçte birinde bronkospazm
ve dispneye yol açabilir. Tedavi öncesinde kortikoste-
roid ve antihistaminik preperatların kullanımı ile bu re-
aksiyon %1-2 oranına düşürülebilmektedir. Hastalarda
diffüz parankimal infiltrasyonla seyreden pnömonitise
ve devamında pulmoner fibrozise yol açabilmektedir.38,39

Kudrik ve ark. gemsitabin/paklitaksel kemoterapisi
uygulanan 2 olguda hipersensivite pnömonitisi tanımla-
mışlardır. Yazarlar her iki ilacında ayrı ayrı pnömonitis
tablosuna neden olabildiğini ancak birlikte kullanımla-
rının bu etkilerini potansiyelize etmiş olabileceğini bil-
dirmişlerdir.38

ETOPOSİD

Hastalarda diffüz interstisyel infiltrasyonlarla birlikte
nonkardiyak akciğer ödemi veya diffüz alveoler hasar
görülebilir, klinik tablo solunum yetmezliğine kadar kö-
tüleşebilir. Etoposid toksisitesinine genellikle uzun sü-
reli uygulamalar, yüksek doz ile tedavi, metotreksat gibi
akciğer toksisitesine yol açan diğer ilaçlarla kombinas-
yon, radyoterapi ile birlikte verilme zemin hazırlayabi-
lir. İlk uygulama sonrasında klinik tablonun geliştiği
hastalarda bildirilmiştir. Genellikle etoposid tedavisinin
stoplanması ve kortikosteroid tedaviye yanıtı iyi olmak-
tadır. İlk tablo görüldükten sonra etoposid uygulaması
tekrarlanırsa nüks meydana gelmektedir.40-43

VİNKA ALKOLOİDLERİ

Kullanılan hastaların % 5’inden daha azında solunumsal
etkilenime yol açarlar. Sıklıkla hastalarda şiddetli nefes
darlığı ile birlikte yaygın parankimal infiltrasyonlar gö-
rülür. Bronkospazma neden olabilir. İntravenöz uygu-
lama sonrası reaksiyon gelişen hastalar bildirilmiştir.27,44
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PEMETREKSET

KHDAK olguların indüksiyon ve idame tedavisinde kul-
lanılan pemetrekset nadiren interstisyel pnömonitis tab-
losuna yol açabilmektedir. İlk doz uygulamadan sonra
ateş, nefes darlığı, şiddetli hipoksemi bilateral paranki-
mal infiltrasyon ile seyreden bir klinik tabloya ortaya çı-
kabilir. Yapılan histopatolojik incelemede nonspesifik
interstisyel pnömoni ile uyumlu değişiklikler izlenebi-
lir. Tedavinin kesilmesi ve yüksek doz kortikosteroid te-
davisi ile klinik düzelme meydana gelir.45

ERLOTİNİB

KHDAK olgularının tedavisinde kullanılan bir tirozin
kinaz inhibitörüdür. Diffüz alveoler hasar ve interstis-
yel pnömoniye neden olabilir. Tedavi kesilip yüksek doz
kortikosteroid uygulanmasına rağmen olguların klinik
seyri genellikle ölümle sonlanır.46-49

RADYOGRAFİK KONTRAST MADDELER

Günümüzde görüntüleme yöntemleri özellikle toraks
bilgisayarlı tomografi gerek tanı aşamasında gerekse te-
davi takibinde sıklıkla kullanılmaktadır. İşlem sırasında
kullanılan radyografik kontrast maddeler genellikle aler-
jik reaksiyona yol açmakla birlikte nonkardiyak pulmo-
ner ödem tablosuna da neden olabilirler. Belirtiler
kompleman aracılı granülosit agregasyonu, proteazların
salınımı, serbest oksijen radikallerinin artışı, bunların
sonucunda endotel hasarı ve kapiller kaçak ile ilişkili ola-
rak izlenir. Anaflaksi tablosundan ürtikeryal lezyonlar,
larinks ödemi veya bronkospazm olmaması ile ayırt edi-
lebilir. Patolojik incelemede pulmoner arteriol ve kapil-

lerde granülosit agregasyonuna bağlı tıkanıklık görüle-
bilir. Bu bulgular dikkatli bir şekilde araştırılmaz veya
akciğer doku incelemesi reaksiyon geliştikten sonraki 1-
2 saat içinde yapılmaz ise gözden kaçabilir. Klinikte
nefes darlığı veya hipokseminin başlangıç zamanı ilaç
enjeksiyonundan sonraki birkaç dakikadan bir saate
kadar süre içinde olabilmektedir. Hastalarda iyot alerjisi
öyküsü olmayabilir. Tedavi destek tedavisidir, bazı ça-
lışmalarda etkin olmadığı gösterilse bile yüksek doz ste-
roid uygulaması önerilmektedir.26,50

ALKİLLEYİCİ İLAÇLAR

SİKLOFOSFAMİD

Parankimal akciğer hastalıklarının tedavisinde sıklıkla
kullanılan bir ilaçtır. Ancak kullanımı ile ilişkili akciğer
hastalığı görülme oranı oldukça azdır. Klinik tablonun
oluşması tedavi başlangıcından sonraki 2 haftadan 13 yıla
kadar geniş bir zaman aralığında olabilir ve bulguların or-
taya çıkma zamanı dozdan bağımsızdır.51 Pulmoner fib-
rozise kadar ilerleyebilen pnömonitis tablosuna yol
açabilir. Klinikte hastalarda öksürük, ilerleyici nefes dar-
lığı ve ateş izlenebilir. Akciğer grafisinde bazallerde daha
yaygın olmak üzere interstisyel dansite artışı geç dö-
nemde üst zonlarda fibrotik dansite artışları görülür. Kli-
nik ve radyolojik bulguların altta yatan hastalığa ikincil
mi yoksa siklofosfamid kullanımına mı bağlı olduğunun
ayrımını yapmak oldukça zordur. Özellikle semptomatik
hastaların prognozu oldukça kötüdür ve yaklaşık yarı-
sında ölümle sonlanır. Pulmoner fibrozis gelişmeden sik-
lofosfamid kesilip, sistemik steroid tedavisi uygulanırsa
hastaların prognozlarında iyileşme sağlanabilir.27
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