
ünümüzde milyonlarca insan tedavi olmak amacıyla hastalıkları için çok
çeşitli ilaç kullanmaktadır. Tedavi etmesi amacıyla alınan ilacın kendisinin
hastalık sebebi olacağının bilincine varılmasına 18. yüzyılın sonlarında baş-

lanmış ve günümüze kadar bu bilinç yıllar içinde artış göstermiştir. Günümüzde
ilaçlara bağlı akciğer hastalığına (İBAH) yol açan 380’den fazla ilaç olduğu bilin-
mekle birlikte bu sayının gün geçtikçe artacağı düşünülmektedir.1-4

İBAH’ın tanınması klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguların nonspesifik
olması nedeniyle oldukça zordur. Doğrudan tanı koydurucu hiçbir tanısal test ol-
mayıp, doktorlar ancak hastanın kullandığı ilacın ve onun neden olabileceği pulmo-
ner reaksiyonların farkında olursa tanıya gidebilirler. Tanı konulduktan sonra
hastaların dikkatli bir şekilde tedavisi ve takibi gereklidir. Solunum yetmezliğine yol
açacak derecede hipoksemi varlığı, pulmoner tromboemboli veya pnömotoraks gi-
bi ciddi komplikasyonların gelişmesi durumunda bu hastalar hastaneye yatırılarak
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İlaçlara Bağlı Akciğer Hastalıklarında
Tedavi ve Prognoz

ÖÖZZEETT  İlaçlara bağlı akciğer hastalıklarının (İBAH) temel tedavisi öncelikli olarak sorumlu ilacın ke-
silmesi ve semptomlara yönelik uygun destek tedavisinden oluşur. İBAH’da klinik tablo ağır ise
veya İBAH’dan sorumlu ilacın uzaklaştırılmasına rağmen klinik tablo ilerleme gösteriyorsa sistemik
kortikosteroid tedaviye zaman kaybedilmeden başlanmalıdır. Akut olarak ortaya çıkan klinik tab-
lolar genellikle neden olan ilacın kesilmesinden 24-48 saat sonra kaybolmaktadır. Buna karşılık
daha sinsi seyirli ve uzun sürede ortaya çıkan İBAH klinik tabloları ise daha uzun zamanda dü-
zelme göstermektedir. Klinisyenler ancak hastanın kullandığı ilacın ve onun neden olabileceği pul-
moner reaksiyonların farkında olursa doğru tanıya gidebilir ve hastaları tedavi edebilirler. 
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AABBSS  TTRRAACCTT  The treatment of drug-induced lung disease consists of immediately discontinuing the
offending drug and appropriately managing the pulmonary symptoms. If the drug-induced lung
disease is severe or appears to progress despite discontination of the offending drug, treatment of
corticosteroids is advisable. Acute episodes of drug-induced pulmonary disease usually disappear 24-
48 hours after the drug has been discontinued. However chronic syndromes may take longer to re-
solve. Clinicians can make a correct diagnosis and treatment only if they are aware of the drugs
that have been identified to cause pulmonary disorders.
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te da vi edil me li dir ler. İlaç kul la nı mı na bağ lı mey da na ge -
len in ters tis yel ak ci ğer has ta lık la rın da, kli nik tab lo ge-
nel lik le da ha ha fif olup bu has ta la rın po lik li nik ten te da vi
ve ta ki bi ya pı la bil mek te dir.1,2

İlaç la ra bağ lı ak ci ğer has ta lık la rı nın te mel te da vi si
ön ce lik li ola rak so rum lu ila cın ke sil me si dir. An cak bu
her za man ye ter li ol ma yıp has ta nın kli nik bul gu la rı na
gö re uy gun des tek te da vi si ya pıl ma sı ge rek li dir. İlaç kul-
la nı mı na bağ lı akut or ta ya çı kan kli nik tab lo lar ge nel -
lik le ne den olan ila cın ke sil me sin den 24-48 sa at son ra
kay bo lur. Bu na kar şı lık da ha sin si sey re den, uzun sü re -
de or ta ya çı kan İBAH’ da kli nik tab lo nun ge ri le me si de
da ha uzun za man da olup tam iyi leş me de sağ la na ma ya -
bi lir.1,2

TE DA Vİ

NE DEN OLAN İLA CIN KE SİL ME Sİ

Ge nel lik le İBAH şüp he si ol du ğun da ke sin ka nıt lar bek-
len mek si zin ne den olan so rum lu aja nın he men ke sil me -
si ge re kir. Bu uy gu la ma en te mel te da vi yön te mi olup
baş ka ek bir spe si fik te da vi yok tur. An cak has ta dan so-
rum lu dok to run alt ta ya tan has ta lı ğın te da vi si için de
fay da risk ora nı nı iyi tart ma sı, İBAH ne de ni olan ila ca
al ter na tif ilaç lar dü şün me si ge rek mek te dir. Zi ra ke si len
ilaç alt ta ya tan has ta lı ğa kar şı yük sek et kin li ği olan bir
ilaç ola bi lir.1-4

İBAH ’a yol açan ilaç nüks ris ki ne de niy le has ta nın
ya şa mı bo yun ca bir da ha has ta ya ve ril mez. Akut prom-
ye lo si tik lö se mi te da vi sin de kul la nı lan all-trans re ti no ik
asi tin (AT RA) ne den ol du ğu AT RA sen dro mu bu ku ra -
lın dı şın da yer al mak ta dır. AT RA te da vi si sı ra sın da ateş,
ki lo ar tı şı, res pi ra tu ar dis tres, in ters tis yel pul mo ner in fil -
tras yon, plev ral-pe ri kar di yel efüz yon, hi po tan si yon ve
akut böb rek yet mez li ği gi bi AT RA sen dro mu nu dü şün -
dü ren bul gu lar açı sın dan dik kat li olun ma lı dır. Sen drom
baş la dı ğın da De xa me ta zon 2x10 mg IV acil ola rak baş-
lan ma lı, 4 gün sü rey le ve ya semp tom lar ge ri le yin ce ye
ka dar de vam edil me li dir.5 AT RA’ nın ke sil me si ko nu -
sun da gö rüş bir li ği sağ lan ma mış ol ma sı na rağ men, sen-
dro mun akut bul gu la rı var lı ğın da ke sil me si
öne ril mek te dir. Has ta nın semp tom la rı dü zel me ye baş-
la dı ğın da AT RA ye ni den baş lan ma lı, semp tom lar kay-
bol du ğun da dek sa me ta zon ke sil me li dir. Sen dro mun
ön len me sin de pro fi lak tik kor ti kos te ro id te da vi si nin ye -
ri yok tur.6 AT RA sen dro mun da an cak şid det li so lu num
yet mez li ği mey da na ge lir se AT RA’ nın bir da ha kul la nıl -
ma ma sı gün de me gel me li dir. 

Ami a do ron gi bi yağ do ku sun da bi ri kim gös te ren
ilaç la ra bağ lı mey da na ge len İBAH’ da, uzun ya rı lan ma
öm rü (Ami a do ron için yak la şık 45 gün) ne de niy le so rum -
lu ilaç ke sil se bi le İBAH’ da prog res yon gö rü le bil mek te -
dir. Semp to ma tik olan bu has ta lar da te da vi ye sis te mik
kor ti kos te ro id (40-60 mg/gün pred ni zon) ek len me si ve
2-6 ay gi bi uzun bir sü re de doz azal tı la rak ke sil me si öne-
ril mek te dir. Kor ti kos te ro id do zu azal tıl dı ğın da prog res -
yon gö rül me si du ru mun da tek rar kon trol sağ la nan do za
çı kıl ma lı dır. Yağ küt le si faz la olan has ta lar da te da vi yak-
la şık 1 yı la ka dar uza ya bil mek te dir.7

SİS TE MİK KOR Tİ KOS TE RO İD TE DA Vİ

Ge nel ola rak sis te mik kor ti kos te ro id te da vi fay da lı ol-
mak la bir lik te alı nan so nuç lar de ğiş ken lik gös te re bil -
mek te dir. Kor ti kos te ro id te da vi ye baş la ma ka ra rı kli nik
tab lo nun ağır lı ğı na ve ya kli nik tab lo nun kö tü leş me hı-
zı na gö re ve ril mek te dir. İBAH baş lan gı cı akut ve ya su-
ba kut olan has ta lar da (is ti ra hat te ne fes dar lı ğı var lı ğı,
ok si jen sa tu ras yo nu nun %90’ın al tı na düş me si ve ya ba -
zal de ğe re gö re 4 bi rim azal ma sı ve ya kli nik tab lo da kö-
tü leş me du ru mu) des tek te da vi si ne ek ola rak sis te mik
kor ti kos te ro id te da vi öne ril mek te dir.

Li te ra tür de ağır so lu num yet mez li ği nin oluş tu ğu
ol gu lar da sis te mik kor ti kos te ro id te da vi nin hız lı kli nik
dü zel me sağ la dı ğı nı gös te ren çok sa yı da bil di rim mev-
cut ol mak la bir lik te bun la rın he men hep si ran do mi ze
kon trol lü kli nik ça lış ma lar ol ma yıp ge nel lik le göz lem -
sel bil di rim ler dir.8 İBAH ge li şen ve ak ci ğer bi yop si si alı-
nan has ta la ra ba kıl dı ğın da kor ti kos te ro id te da vi si ne iyi
ya nıt ve ren his to pa to lo jik pa tern ler (nons pe si fik in ters -
tis yel pnö mo ni, or ga ni ze pnö mo ni, eo zi no fi lik pnö mo ni)
ge nel lik le akut ve su ba kut se yir li has ta lı ğa sa hip ol gu -
lar da bu lun mak ta dır. 

Pra tik te ge nel lik le dok tor la rın his to pa to lo jik ta nı
al ma dan ön ce sis te mik kor ti kos te ro id baş la yıp baş la ma -
ma ara sın da se çim yap ma sı ge rek mek te dir. AT RA sen-
dro mu dı şın da, kli nik tab lo su sta bil ve ya iyi leş me
gös te ren has ta lar da İBAH ne de ni olan şüp he li ila cın ke-
sil me si ile bir lik te kor ti kos te ro id te da vi baş lan ma dan
spon tan iyi leş me için bek le ne bi lir. Bu na kar şı lık ağır ve -
ya hız la kö tü le şen ol gu lar da ve ya ne den olan ila cın uzak-
laş tı rıl ma sı na rağ men kli nik tab lo da kö tü leş me mey da na
ge li yor sa sis te mik kor ti kos te ro id te da vi ye za man kay be -
dil me den baş lan ma sı ge re kir. Ge nel lik le has ta ne ya tı şı -
na ih ti yaç du yu lan kli nik du ru mu ağır has ta lar da
kul la nıl mak ta dır.

Sis te mik kor ti kos te ro id te da vi baş la ma se çe ne ği göz
önü ne alın dı ğın da ayı rı cı ta nı da ola sı in fek si yöz et ken -
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ler mut la ka dış lan ma lı dır (bal gam, BAL ve ya do ku kül-
tü rü ile). An cak kli nik du ru mun ağır ol du ğu ve he men
kor ti kos te ro id te da vi baş lan ma sı ge re ken has ta lar da kül-
tür so nuç la rı çı ka na ka dar sis te mik kor ti kos te ro id te da -
vi nin ya nı na ola sı pa to jen le re kar şı am prik ola rak
an ti mik ro bi yal te da vi ek len me li dir. 

Kor ti kos te ro id te da vi nin doz açı sın dan ke sin sı nır -
la rı ol ma mak la bir lik te ge nel lik le oral 40-60 mg/gün
pred ni zo lon ola rak baş la nır. Me ka nik ven ti las yon ge rek-
ti ren ağır so lu num yet mez li ği olan has ta lar da baş lan gıç -
ta in tra ve nöz ola rak 3 gün sü rey le 1 gr/gün do zu na
çı ka bil mek te dir. Baş lan gıç uy gu la ma sın dan son ra ya nıt
alı nan has ta lar da aşa ma lı ola rak doz azal tı la rak 1-2 ay
için de te da vi ke si lir. Bu du ru mun is tis na sı yağ do ku sun -
da bi ri kim gös te ren Ami a do ron ben ze ri ilaç lar dır. Bu gi -
bi du rum lar da te da vi yi 6-12 ay ka dar uzat mak
ge re ke bil mek te dir.7

İBAH’ da ba zı ol gu la rın kor ti kos te ro id te da vi ye ya -
nıt iyi ol ma yıp, ölüm le so nuç la na bil mek te dir. Bu ko nu -
da kli nik ran do mi ze ça lış ma la rın ol ma ma sı, bil di rim le rin
he men hep si nin göz le me da yan ma sı bir de za van taj dır.
Klo rom bu sil kul la nı mı na bağ lı ge li şen İBAH ’ı olan has-
ta la rın ya rı sı klo rom bu si lin ke sil me si ve glu ko kor ti ko id
uy gu la ma sı na rağ men kay be dil mek te dir.9-11

İle ri de re ce de pul mo ner fib ro zis ge li şen, ya vaş se-
yir li İBAH has ta la rın da kor ti kos te ro id te da vi has ta lı ğın
iler le me si ni ön le me mek le bir lik te komp li kas yon la ra yol
aça rak kö tü leş me si ne de ne den ola bil mek te dir. 

DES TEK TE DA Vİ Sİ

Ge nel des tek te da vi si önem li olup has ta nın kli nik tab lo -
su na gö re ih ti yaç ha lin de ok si jen te da vi si, bron ko di la tör
te da vi (in ha le be ta2 ago nist ve ya an ti ko li ner jik ilaç lar
gi bi), me ka nik ven ti las yon uy gu lan ma sı, alt ta ya tan has-
ta lı ğın kon tro lü, eş lik eden en fek si yon la rın te da vi si ve
si ga ra nın bı rak tı rıl ma sın dan oluş mak ta dır.12,13

Ok si jen te da vi si, ok si jen sa tu ras yo nu %89’un al tı na
düş tü ğün de baş lan mak ta ve ge nel lik le ok si jen sa tu ras -
yo nu %90-93 ola cak şekil de tit re edil mek te dir. Özel lik -
le ble o mi sin kul la nı mı na bağ lı mey da na ge len İBAH’ da
yük sek frak si yon da ok si jen uy gu lan ma sın dan ka çı nıl -
ma lı dır.14

İBAH’ da çe şit li komp li kas yon lar mey da na ge le bi -
lir. Bu komp li kas yon la rın ba şın da pul mo ner em bo li,
pnö mo to raks, me ka nik ven ti las yon ge rek ti ren so lu num
yet mez li ği, pnö mo ni in si dan sın da art ma ve pul mo ner hi-
per tan si yon ge lir. Ne den olan has ta lı ğın te da vi si nin ya -
nı sı ra mey da na ge len komp li kas yon lar yö nün den de
uya nık olup te da vi pla nı na yön ve ril me si ge rek mek te -
dir.1,2

PROG NOZ

Has ta la rın ta ki bi baş lan gıç ta ay lık ola rak ya pı lır. İler le -
yen dö nem ler de 3-6 ay da bir has ta la rın gö rül me si ge re -
kir. So lu num fonk si yon test le ri (özel lik le di füz yon
ka pa si te si), al tı da ki ka yü rü me tes ti ve ak ci ğer gra fi si
has ta lı ğın ta ki bin de ve mo ni to ri zas yo nun da ge nel lik le
ih ti yaç du yu lan yön tem ler dir. 

İlaç la ra bağ lı ge li şen ak ci ğer has ta lık la rın da prog-
noz de ğiş ken olup, ne den olan ilaç ve alt ta ya tan has -
ta lı ğın kli nik, fiz yo lo jik ve pa to lo jik şid de ti ile
bağ lan tı lı dır.

HAS TA EĞİ Tİ Mİ

Her han gi bir te da vi ye baş lan ma dan ön ce has ta lar mey-
da na ge le bi le cek yan et ki ler açı sın dan uya rıl ma lı dır lar.
Eğer İBAH mey da na gel miş ise has ta la ra ge nel lik le ge-
le cek te bu ila cın kul la nı mın dan ka çı nıl ma sı tav si ye
edil mek te dir. Bu ku ra lın is tis na la rın dan bir ta ne si
prom ye lo si tik lö se mi te da vi sin de kul la nı lan AT RA te-
da vi si dir.
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