
Antibiyotik Yan Etkileri 



I. Olgu 



49 yaş, kadın  

18 yıl önce boyun sağ tarafta tüberküloz  
lenfadenit tanısı ile 1 yıl antitüberkuloz tedavi 
alma öyküsü mevcut.  

Polikliniğimize başvurusundan 3 ay önce sağ 
koltuk altında ele gelen kitle nedeni ile genel 
cerrahi polikliniğine başvurmuş.  



Polikliniğimize başvurusundan 3 ay önce sağ 
koltuk altında ele gelen kitle nedeni ile genel 
cerrahi polikliniğine başvurmuş.  

Mamografi ve MR görüntüleme sonrası 
memeye ait patoloji saptanmamış  

Ancak  sağ aksiller bölgede 19x9.4 mm boyutlu 
lenf nodu saptanarak  İİAB yapılmış  

 



Patoloji sonucu kazeifiye granülomatöz lenf 
ganglionu olarak rapor edilmiş.  

Empirik olarak  rifampisin içeren dörtlü 
antitüberküloz tedavi başlanmış.  

İlaçların ilk dozundan sonra saatler içinde 
gelişen yaygın peteşiyal döküntüler ve dişeti 
kanaması nedeniyle acil polikliniğine başvuyor.  

 



İlkin 5000/mm³ olarak saptanan trombosit 
sayısı, 3 gün içinde verilen trombosit 
süspansiyonlarıyla 58 000/mm³’e yükselince 
taburcu edilmiş.  

Üç  ay süreyle tedavisiz kaldığını belirterek 
başvuran hastaya kliniğimizde rifampisin, 
izoniazid, etambutol ve pirazinamid tedavisi 
başlandı.  



İlk dozun uygulanması sonrası 2 saat içinde 
yine yaygın peteşiler ve dişeti kanamaları 
ortaya çıktı ve trombosit sayısı 0/mm³ olarak 
saptandı.  

Periferik yaymasında dev trombositler 
görüldü.  

 



Bu bulgular ilaca bağlı immün 
trombositopeniyle uyumlu bulunarak 4 gün 
süreyle 20 mg deksametazon uygulandı. 

 Trombosit sayısı  464 000/mm³’e yükseldi.  

 



Antitüberküloz ilaçlar arasında en olası immün 
trombositopeni nedeninin rifampisin 
olabileceği düşünülerek rifampisin tedavisi 
kesildi. 

Etambutol, izoniyazid ve pirazinamidden 
oluşan kombinasyon tercih edildi.  

Klinik ve laboratuvar izleminde bir sorun 
gözlenmeyen hasta taburcu edildi.  

 



• Hematoloji ile konsülte edildi; 

– Periferik yaymada dev trombositlerin görülmesi 

– Rifampisinin kesilmesi ile klinik ve laboratuvar 
bulgularının düzelmesi  

– Rifampisine bağlı immün trombositopeni tanısını 
desteklediği ifade edildi. 

 



Rifampisine bağlı immün trombositopeni 



II. Olgu 



 

• 21 yaşında, ev hn 

• Öksürük, balgam çıkarma ve ateş 

• Akciğer tüberkülozu 

• INH+RIF+ETM+PZA 

• Tedavinin 2. ayında döküntü, halsizlik ve ateş 
çıkması ve karaciğer testleri 10 katın üzerinde 



 



 



 



 



 



 



 



 



Antitüberkülo kullanımına bağlı DRESS 
sendromu (lenfadenopati+deri 

döküntüsü+ateş+eozinofili) 



Antibiyotik Sınıf Yan Etkileri 

Antibiyotik Sınıfı Yan Etkiler 

Beta-laktamlar 
Sulfonamidler 
Kinolonlar 

İlaç ateşi, ilaç döküntüsü 

HIV Proteaz inhibitörleri Lipid anormallikleri, lipodistrofi 

Makrolidler Bulantı, kusma, karında rahatsızlık, ishal 

Aminoglikozidler Ototoksisite 

Aminoglikozidler Nefrotoksisite 

Beta-laktamlar Protrombin zamanının /INR uzaması 

Anti-Pseudomonas penisilinler Trombosit agregasyonunun bozulması 



Yan Etki Özgün Ajan Aynı Sınıf Diğer AB 

Konvulziyon İmipenem 

Siprofloksasin 

Trovafloksasin 

Meropenem değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil 

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Fotosensitivite Tetrasiklin 

Sparfloksasin 

Doksisiklin değil 

Minosiklin değil  

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

QT Aralık Uzaması (≥3 msn) Levofloksasin değil 

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Tendinit/Tendon Rüptürü Siprofloksasin Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil 

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Hepatit Trovafloksasin 

Grepafloksasin 

 

INH 

Levofloksasin değil 

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Etambutol değil 

Sikloserin değil 

Etionamid değil 

Akut Pankreatit Trovafloksasin Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

İnterstisyel nefrit Oksasiklin Nafsilin değil 

PT/INR Uzaması Trovafloksasin 

Temafloksasin 

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Klinik Kanama Moksolaktam Sefotaksin değil 

Seftizoksim değil 

Sefoperazon değil 

Seftazidim değil 

Sefepim değil 

C.difficile dışı ishal Trovafloksasin Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Penisiline anaflaktik reaksiyon Beta-laktamlar Aztreonam değil 

İmipenem değil 

Meropenem değil 



Antimikrobiklere Özgü Yan Etkiler 

Yan Etki Özgün Ajan Aynı Sınıf Diğer AB 

Konvulziyon İmipenem 

Siprofloksasin 

Trovafloksasin 

Meropenem değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil 

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Fotosensitivite Tetrasiklin 

Sparfloksasin 

Doksisiklin değil 

Minosiklin değil  

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

QT Aralık Uzaması (≥3 msn) Levofloksasin değil 

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Tendinit/Tendon Rüptürü Siprofloksasin Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil 

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Hepatit Trovafloksasin 

Grepafloksasin 

 

INH 

Levofloksasin değil 

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Etambutol değil 

Sikloserin değil 

Etionamid değil 



Antimikrobiklere Özgü Yan Etkiler 

Akut Pankreatit Trovafloksasin Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

İnterstisyel nefrit Oksasiklin Nafsilin değil 

PT/INR Uzaması Trovafloksasin 

Temafloksasin 

Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Klinik Kanama Moksolaktam Sefotaksim değil 

Seftizoksim değil 

Sefoperazon değil 

Seftazidim değil 

Sefepim değil 

C.difficile dışı ishal Trovafloksasin Siprofloksasin değil 

Ofloksasin değil 

Levofloksasin değil  

Gatifloksasin değil 

Moksifloksasin değil 

Penisiline anaflaktik 

reaksiyon 

Beta-laktamlar Aztreonam değil 

İmipenem değil 

Meropenem değil 



Aşırı Duyarlık 

• İlaç ateşi; hastanelerde açıklanamayan 
ateşlerin %10-15’i 

• Her antibiyotikle gelişebilir, en çok beta-
laktam, sulfonamidlerle olabilir.  

• İlaç ateşi, karaciğerle ilişkili tedavilerle 
bağlantılı olarak gelişen ateş reaksiyonudur. 

• Serum transaminazlarında geçici hafif artışlar 
ilaç ateşinin önemli bir bulgusudur. 



Aşırı Duyarlık 

• İlaç ateşi; Sadece antibiyotiklerle ilgili değildir. 

(diüretikler, kabızlık ilaçları, antikonvulzif ilaçlar, 
antiaritmik ilaçlar, sedatifler, antihipertansifler, 
ağrı kesiciler) 

Tanı: 
Ateş: 38.8-41.1 

Relatif bradikardi (Beta-bloker almayan, antiaritmik almayan ve PM’si olmayan) 

Ateşe rağmen GD iyi 

Titreme pek beklenmez 

Geçici hafif karaciğer testlerinde artış 

Eozinofili 



Döküntü  

• Her ilaçla olabilir 

• En sık beta-laktamlar ve sulfonamidler 

• Abakavir (HLA B*5701) 

• Tüm vücutta, hatta avuç içi ve tabanda 
görülebilir. 

• Kaşıntı genellikle var 

• Makülopapüler döküntüden Stevens-Johnson 
sendromuna kadar değişik ağırlıkta olabilir. 



Anaflaktik Reaksiyon 

• Antimikrobikler arasında; beta-laktamlar en 
sık anaflaktoid reaksiyon ile ilişkilidir.  

• TMP-SMX’in sulfametaksozal de 

• Yapısal olarak beta-laktamlara benzeyen 
monobaktamlar, karbapenemlerde anaflaktoid 
reaksiyon olmaz. 



Serum Hastalığı  

• Serum hastalığı her ilaçla olabilir; özellikle 
beta-laktam antibiyotiklerle oluşabilmektedir. 
Tedavi sonrası genelde 2 hafta sonra gelişir; 
düşük derecli ateş, artralji, myalji. 

• Diğer hastalıklar dışlandıktan sonra serum 
komplemanında düşüklük ile konfirme 
edilebilir. 



Fotosensisivite 

• Sık olarak tetrasiklin ve sparfloksasin ile gelişir. 
Fotosensitivite reaksiyonu nadiren doksisiklin 
ve minosiklinle gelişir. 

• İlacın kesilmesini takiben 1 hafta sonra da 
geliştiği görülmüştür. 



İlaçların Tetiklediği SLE-Benzeri 
Sendrom 

• Çok sayıda ilaç SLE-benzeri sendromu 
indükleyebilir. Antibiyotikler nadiren nedendir; 
minosiklin, INH, nitrofurantion ve griseofulvin 



Aşırı Duyarlık Yan Etkiler 
Yan Etkiler Sık Nadir Açıklamalar 

İlaç ateşi Beta laktamlar 

Sülfonamidler 

 

Antiviraller 

Antifungaller 

Antiparazitikler 

Kinolonlar 

 

TMP-SMX’in TMP komponenti bu alerjik reaksiyonlardan hiçbir 

zaman sorumlu değildir; reaksiyon her zaman sülfa komponenti 

ile ilişkilidir. Kinolonlar ilaç ateşine nadiren sebep olurlar; fakat 

kinolonlar arasında en sık  siprofloksasin ve trovafloksasin bu 

duruma yol açar 

İlaç döküntüsü Beta laktamlar 

Sülfonamidler 

 

Kinolonlar 

Delavirdin 

Nevirapin 

Beta laktamlara karşı kutanöz ilaç reaksiyonlarının sıklıkla papül 

komponenti vardır. 

Kutanöz sülfa döküntüleri genellikle morbiliformdur. 

Sefalosporinlere alerjik reaksiyon gösteren hastalar, 

sefalosporinler arasında en az sefoperazon ve sefoksitin ile 

çapraz reaksiyon gösterirler. Aztreonam, imipenem ve 

meropenem, penisilin alerjilerinde güvenle kullanılabilir. 

 

Anafilaksi Beta laktamlar 

 

TMP-SMX) 

 

Aztreonam, imipenem ve meropenem, beta laktamlar ile çapraz reaksiyon 

göstermezler; beta laktamlara anafilaktik reaksiyon gösteren hastalarda 

kullanılabilir. 

E. multiforme, Stevens-Johnson 

sendromu 

Sulfanamidler Beta-laktamlar 

Efavirenz 

Delavirdin 

Nevirapin 

İlacın indüklediği SLE INH 

Minosiklin 

Nitrofurantoin 

Griseofulvin 

Fototoksisite reaksiyonları Tetrasiklin 

Sparfloksasin 

Pirazinamid 

Pefloksasin 

Lomefloksasin 

Griseofulvin 

Klorokin 

Primakin  

Doksisiklin ve minosiklin nadiren fotosensitivite reaksiyonlarına sebep olur. 

Sparfloksasine karşı fototoksisite reaksiyonları, ilaç bırakıldıktan birkaç gün sonra 

da meydana gelebilir.  

Serum hastalığı Beta laktamlar  Herhangi bir antibiyotik  Genellikle ilaç bırakıldıktan yaklaşık 2 hafta sonra meydana gelir. 

Serum hastalığı reaksiyonları ateş ve artraljilerle karakterizedir.  



Nefrotoksik Yan Etkiler 
Yan Etkiler Sık Nadir Açıklamalar 

Glomerüler toksisite Kapreomisin Foskarnet Foskarnet nefrojenik diabetes 

insipidusa sebep olur. 

Tubuler toksisite Aminoglikozidler 

Polimiksin B 

Pentamidin 

Tetrasiklin 

Kapreomisin 

Adenofovir 

Vankomisin direkt nefrotoksik değildir. 

Diğer nefrotoksik ilaçlarla oluşan 

nefrotoksisite (ör; vankomisin-

aminoglikozid kombinasyonları) 

vankomisin 

olmayan komponente bağlıdır.  

Kristal formasyonu Asiklovir 

İndinavir 

Sulfanamidler   Sıvı alımının artırılması, potansiyel 

kristal formasyonunu azaltır. 

 

İnterstisyel Nefrit Beta-laktamlar TMP-SMX 

Eritromisin 

Siprofloksasin 

Nevirapin 

İdrarda Hansen boyaması (eozinofilüri) 

tanı koydurucudur. Oksasilin ile sık; 

fakat nafsilin ile sık değildir.  

 

Akut tubuler nekroz Aminoglikozidler Temafloksasin Temafloksasinin indüklediği ATN 

otoimmün hemolize sekonderdir. 

Aminoglikozidlerin indüklediği ATN 

geri dönüşümlüdür.  



GIS Yan Etkiler 
C.difficile dışındaki İshaller 

Genelde proksimal GIS’ten emilen oral 

antibiyotiklerin kullanımının bulantı, kusma 

veya ishal ile ilgisi yoktur. 

Antibiyotik ile ilişkili C.difficile dışındaki 

ishaller makrolidlerdir en sık nedeni. Aynı 

zamanda ampisilin, amoksisilin, 

amoksisilin/klavulanik asit, seftriakson, 

makrolidler veya kinolonlardır.  

Bu ishallere kandida infeksiyonları sıklıkla 

eşlik eder. 



Akut Pankreatit 

Akut kimyasal veya klinik pankreatit 

pentamidin kullanımı sonucunda bildirilmiştir. 

Aynı zamanda ART ve TMP-SMX de 

antibiyotik ile ilişkili pankreatit olarak 

bildirilmiştir.  



Kolestaz 

Antibiyotikler arasında; eritromisin, 
nitrofunratoin, thiabendazol, azol grubu 
antifungaller, rifampisin, tetrasiklin 



Hepatik Nekroz  

Akut karaciğer nekrozu, karaciğer yetmezliği 

PAS, ketokonazol ve FQ kullanımı 

(travofloksasin) ile bildirilmiştir.  

Nitrofurantoin kullanımına bağlı kronik aktif 

hepatit bildirilmiştir. 



Hepatotoksik Yan Etkiler 
Yan Etkiler Sık Nadir Açıklamalar 

İlacın indüklediği hepatit 

(serum transaminazlarında artış) 

INH 

Trovafloksasin 

Oksasilin 

Rifampin 

Kloramfenikol 

Ketokonazol 

 Etionamid 

Flusitozin 

Delavirdin 

Abakavir 

Adefovir 

Saqinavir 

ddI 

d4T 

ddC 

Nevirapin 

  INH hepatiti çoğunlukla antitüberküloz tedavinin ilk ayında hızlı 

asetilleyicilerde görülür. 

  INH’nın sebep olduğu serum transaminazları yükselmesi, ilaç kesildiğinde 

normale döner. Serum transaminazlarında normalin 10 katından fazla artış 

olmuşsa, ilaca devam edilmemelidir. 

  Trovofloksasin tek doz sonrası, serum transaminazlarında ≥1000 IU/L 

yükselmeye sebep olabilir. 

Trovofloksasin bırakıldıktan sonra serum transaminazları genellikle hızla düşer. 

 Önceden karaciğer hastalığı bulunan hastalarda, trovafloksasinden sonra 

yükselmiş serum transaminazlarının normale gelmesi günler veya haftalar 

sürebilir. 

Nafsilin nadiren ilaç tarafından indüklenen hepatite neden olur. 

Hiperbilirubinemi Seftriakson 

Temafloksasin 

Kriksivan 

Abakavir 

Adefovir 

Linezolid 

Neonatal dönemde, seftizoksim kernikterusa sebep olabilir.  

Kolestaz Eritromisin 

Nitrofurantoin 

Trovafloksasin 

Tiabendazol 

Kloramfenikol 

Tetrasiklin 

En sık eritromisin estolatları sebep olur; fakat diğer formülasyonlar da 

kolestaza yol açar. 

  Tetrasiklin hepatotoksisitesi dozla ilişkilidir. (ör; ≥2 g/d) 

  Doksisiklin ve minosiklin hepatotoksik değildir. 

Kronik aktif hepatit Nitrofurantoin 

Hepatik nekroz, karaciğer yetmezliği  Trovafloksasin 

Ketokonazol 

PAS 

Nevirapin 

Fukonazol 

Nitrofurantoin 

ddI 

ddC 

Trovafloksasin fatal hepatik nekroza sebep olabilir. 

Trovafloksasine bağlı hepatik nekroz, idiosenkratik hipersensitivite 

reaksiyonudur. 



Gastrointestinal Yan Etkiler 
Yan Etkiler  Sık Nadir  Açıklamalar 

Bulantı, kusma  Nelfinavir 

Ritonavir 

Ribavirin 

Delavirdin 

Foskarnet 

İndinavir 

Sakinavir 

Abakavir 

Ationamid 

AZT 

ddI 

d4T 

3TC 

Klaritromisin 

Eritromisin 

Azitromisin 

TMP-SMX 

Metronidazol 

Doksisiklin,itrakonazol 

Ketokonazol 

Gansiklovir 

Terbinafin 

Metenamin tuzları 

Fosfomisin  

Proteaz inhibitörleri, nükleozid analogları ve makrolidler, 

özellikle klaritromisin; antibiyotik ya da antiviral ilişkili 

bulantı, kusma ve abdominal rahatsızlığa en sık sebep 

olan ilaçlardır. 

  İmipenemin hızlı intravenöz infüzyonu bulantı ve 

kusmaya sebep olabilir.  

  Kinupristin-dalfopristin, SGPT’de, daha az sıklıkta 

SGOT’de artışa sebep olur.  

Diyare 

C. difficile’ye bağlı olmayan 

diyare 

   

 

 

 

 

 

C. difficile’ye bağlı diyare  

 

Klaritromisin 

Eritromisin 

Azitromisin 

Ampisilin 

Amoksisilin-klavulanik asit 

Seftriakson 

Trovafloksasin 

Beta laktamlar 

Tetrasiklinler 

Klindamisin 

Flusitozin 

 

 

 

 

 

Trovafloksasin  

 Amoksisilin ve doksisiklin,proksimal gastrointestinal 

traktusta iyi emildiği için, yüksek intraluminal 

antibiyotik konsantrasyonlarının sebep olduğu iritatif 

diyarelere yol açmazlar. 

  Seftriakson, intestinal florada etkili değişiklikleri 

indükleyerek C. difficile’ye bağlı olmayan diyarelere 

sebep olurlar. Bu durum  çocukların yaklaşık %50’sinde 

görülürken, erişkinlerde daha nadirdir. 

 

 Antibiyotiğe maruziyetten haftalar sonra meydana 

gelebilir. 

Akut pankreatit  Trovafloksasin 

Pentamidin 

ddI 

 

Trovafloksasinin indüklediği pankreatit kimyasal (ör; 

amilaz ve lipazda artış) ya da klinik (karın ağrısı ile 

birlikte amilaz ve lipazda artış) olabilir. 

  Lİnezolid, lipaz ya da amilazda artışa sebep olabilir 

(kimyasal pankreatit, klinik değil).  



Solunumsal Yan Etkiler 

Akut-Kronik Solunum Reaksiyonları 

Rifampisin 

Nitrofurantoin 

 

Ateş+solunum yetmezliği+plevral sıvı+AC 
infiltrasyonu+Plevral sıvıda eozinofili 



Solunumsal yan etkiler 

Sık görülen yan 
etkiler 

Nadir görülen yan 
etkiler 

Yorumlar 

*Akut pulmoner 
reaksiyonlar 
*Akciğer infiltrasyonu 
*Akut solunum 
yetmezliği 

Nitrofurantoin Amfoterisin B *Akut gelişen akciğer reaksiyonlarında 
ateş, plevral sıvı, gezici pulmoner ve 
plevral eozinofili görülür. İlacın 
kesilmesiyle bulgular düzelir 
*Amfoterisin B lökopenik hastalarda 
akciğer infiltrasyonu yapabilir 

*Kronik pulmoner 
reaksiyonlar 
*Akciğer fibrozisi 

Nitrofurantoin 
 

Sulfonamidler *Böbrek yetmezliği olan hastalarda 
uzun süre ve yüksek doz nitrofurantoin 
kullanımı nadiren akciğer fibrozisine 
neden olur 
*Nitrofurantoinin akciğer toksisitesi 
bazen geri dönüşümüsüzdür 

*Grip benzeri şikayetler Rifampisin Abakavir 
Efavirenz 
 

*Rifampisin kesildiğinde şikayetler 
hızlıca kaybolur 

*Plevral sıvı Nitrofurantoin 
 

*İlaçla ilişkili SLE’ye neden olan 
antibiyotikler plevral efüzyon yapabilir 
*Nitrofurontoin ilişkili pulmoner sıvı 
ilacın kesilmesiyle düzelir 



Kardiyak Yan Etkiler 

QT Aralığının Uzaması: Ventiküler aritmi 
yapması nedeniyle ölümcül bir 
komplikasyondur. Bir çok antibiyotik bu yan 
etkiyi yapabilir; IV eritromisin, terbinafin, ve 
bazı kinolonlar 

Antibiyotiğin alınmasından hemen sonra 
gelişir, ilaçlar kesildikten sonra düzelir. 

Nevirapin kullanımına bağlı nadir bir 
komplikasyon olan myokardit vardır. 



Kardiyak yan etkiler 
Sık görülen yan 
etkiler 

Nadir görülen 
yan etkiler 

Yorumlar 

*Ventriküler aritmi AZT 
Eritromisin 

İndinavir 
Penisilinler 
Vankomisin 
Amfoterisin B 

*Amfoterisin B ve  vankomisin nadiren kardiyak 
arreste neden olur 
*Penisilinlerin hızlı intravenöz infüzyonu yüksek 
potasyum maruziyeti nedeniyle hiperkalemi 
nedenli aritmilere yol açar 

*QT aralığında 
uzama  (≥3 msec) 

Eritromisin 
Terbinafin  
Sparfloksasin 
Grepafloksasin 
Moksifloksasin 
 

İtrakonazol *Sparfloksasin en fazla QT uzaması yapan ilaçtır 

*Kardiyak arrest ddI 
Kinin 

Amfoterisin B 
 

*İlaç kesildiğinde kardiyak arrest geri dönebilir 

*Hipotansiyon Pentamidin 
Trovafloksasin 
Amfoterisin B 
 

Vankomisin 
Anti –paraziter ilaçlar 
Mikonazol 

*Pentamidin ve amfoterisin B ilişkili hipotansiyon 
geçicidir, ilaç infüzyonu sonlandığında düzelir 
*Trovafloksasin ilişkili hipotansiyon tek dozla 
gelişip 24 saate kadar uzayabilir. Kan basıncını 
toparlamak için intravenöz sıvı ve vazopressörlere 
ihtiyaç duyulur 

*Hipertansiyon 
 

Amfoterisin B (lipid 
form) 

*Myokardit Nevirapin Efavirenz DRESS sendromunun bir parçası olarak gelişir (ilaç 
döküntüsü, eozinofili ve sistemik semptomlar) 



Nörolojik Yan Etkiler 

Ensefalopati:  

Travofloksasin, klaritromisin 

Ab-dışı tedavilerde olduğu gibi ilaç kesildikten 
sonra hızlı bir şekilde klinik düzelir. 



Konvülziyon 
 

Siprofloksasin, imipenem, travofloksasin 

Konvulziyon eşiğini düşürerek ve 
nöroeksistatör etki ile gelişmektedir. 

Sorumlu tedaviyi sonlandırdıktan sonra 
konvülziyon hızlı şekilde düzelir. 

Antiepileptiklerin rolü göreceli etkili 
olabilmektedir. 



Nöromuskular Blokaj 

• Aminoglikozidlerden sonra görülebilir. 

• Klindamisin de yapabilmektedir.  
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Periferik Nöropati 

INH ile sık olarak, griseofulvin veya sikloserin 
ile de gelişebilmektedir. Pridoksin, INH 
eşliğinde verilmelidir.  

Uzun süre e yüksek doz nitrofurantoin böbrek 
yetmezliği olan hastada verilirse PN yapabilir. 

Daha nadiren: klorokin, kloramfenikol, dapson, 
etambutol, FQ, metronidazol, nükleozid 
analogları, sulfosalazin 
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Ototoksisite 

Aminoglikozidler, parenteral eritromisin, 
minosiklin, kinin, vankomisin  
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Körlük 

Etambutol en sık bilinen antibiyotiktir 

25 mg/kg ve üzerinde alındığında beklenir! 



Nörolojik Yan Etkiler 
Sık görülen yan 
etkiler 

Nadir görülen yan 
etkiler 

Yorumlar 

*Baş ağrısı TMP-SMX 
Sikloserin 

Eritromisin 
Klaritromisin 
İtrakonazol 
Azitromisin 
Griseofulvin 
Delavirdin 
Sakunavir 
Abakavir 
Efavirenz 
Polimiksin B 

*TMP-SMX  baş ağrısı ve aseptik 
menenjite neden olabilir 

*Aseptik menenjit TMP-SMX 
 

Trovafloksasin *TMP-SMX ‘in aseptik menenjite neden 
olması genellikle gözden kaçar 
*Trovafloksasin boyunda kas krampları 
yaparak meningismusu taklit edebilir 

*Ensefalopati Trovafloksasin 
Klaritromisin 

Sikloserin 
Foskarnet 
Etambutol 
Amantadin 
Ethionamid 
Gansiklovir 
Polimiksin B 
 

*Trovafloksasinin SSS yan etkileri 
arasında konfüzyon ve ensefalopati 
vardır. İlacın kesilmesiyle düzelir 



Nörolojik Yan Etkiler 
Sık görülen yan etkiler Nadir görülen yan etkiler Yorumlar 

*Sinir sistemini uyarıcı yan 

etkiler 

Siprofloksasin Sikloserin 

Ofloksasin 

*Sinir sistemini uyarıcı ilaçların yan etkileri ilacın 

akşam yerine sabah alınmasıyla aza indirilebilir 

*Nöbetler Siprofloksasin 

İmipenem 

Trovafloksasin 

Sikloserin 

Asiklovir 

Valasiklovir 

Famsiklovir 

 

Amantadin 

Rifampisin 

Foskarnet 

Gansiklovir 

Metronidazol 

TMP-SMX 

Nalidiksik asit 

Eritromisin 

*Antibiyotikle ilişkili nöbetler en sık siprofloksasin, 

imipenem ve trovafloksasinle görülür 

*Levofloksasin ve meropenem nöbet yapmaz 

*Serebellar ataksi Metronidazol 

Amantadin 

TMP-SMX 

Nitrofurontoin 

Nalidiksik asit 

Polimiksin B 

 

*İlacın bırakılmasıyla kaybolur 

*Myastenik sendrom, 

nöromusküler blokaj 

Aminoglikozidler 

Kapreomisin 

 

Ethionamid *Aminoglikozidler ve polimiksin B’nin inhaler 

kullanımı ile aminoglikozid ve klindamisinin periton 

lavajında kullanımıyla görülebilir, ilacın 

bırakılmasıyla bulgular sonlanır  

*İlacın nöromusküler iletimi engellemesiyle gelişir 



Nörolojik Yan Etkiler 
Sık görülen yan 
etkiler 

Nadir görülen 
yan etkiler 

Yorumlar 

*Depresyon Sikloserin Ethionamid *İlacın kesilmesiyle bulgular kaybolur 

*Psikoz Foskarnet  
Ethionamid 
Efavirenz 
 

Trovafloksasin 
Amprenavir 

*İlacın kesilmesiyle bulgular kaybolur 

*Psödotümör serebri Tetrasiklin TMP-SMX 
Nitrofurantoin 
Nalidiksik asit 
Polimiksin B 
 

*İlacın bırakılmasıyla kaybolur 

*Periferik nöropati INH 
Griseofulvin 
Sikloserin 
Trovafloksasin 
 

Nitrofurontoin 
Ethionamid 
Polimiksin B 
Etambutol 
Metronidazol 
Foskarnet 
d4T 
Lamivudin 
ddC 
AZT 

*İzoniazidle ilişkili periferik nöropati 
beraberinde pridoksin kullanımıyla 
önlenebilir 
*Böbrek yetmezliği olanlarda yüksek doz 
nitrofurantoin kullanımıyla gelişen periferik 
nöropati kalıcı olabilir 



Nörolojik Yan Etkiler 
Sık görülen yan 
etkiler 

Nadir görülen yan 
etkiler 

Yorumlar 

*Kas tremorları, 
spastisite 

Amantadin 
Trovafloksasin 
Foskarnet 

Gansiklovir *Parkinson benzeri şikayetler ilaç kesildiğinde 
kaybolur 

*Şiddetli myaljiler Quinupristin/ 
dalfopristin 
 

Amantadin 
Rifampisin 
Foskarnet 
Gansiklovir 
Metronidazol 
TMP-SMX 
Nalidiksik asit 
Eritromisin 

*Nadir görülmesine rağmen çok ağrılı olur ve 
uzun sürer 

*Ototoksisite 
   İşitme kaybı (koklear) 

Aminoglikozidler 
Eritromisin 

Vankomisin 
Kapreomisin 
Viomisin 
 

*İşitme kaybı eritromisinin hızlı infüzyonu ile 
gelişebilir 
*Aminoglikozidle ilişkili işitme kaybı genellikle 
geri dönüşümsüzdür, uzun süreli ve yüksek 
konsantarsyondaki kullanımıyla gelişir 

*Ototoksisite 
  Baş dönmesi     
(vestibüler) 

Minosiklin 
Streptomisin 
 

Aminoglikozid 
Efavirenz 
Abakavir 
 

*Minosiklinin vestibüler hücrelerdeki yüksek 
konsantrasyonu ve yağda çözünürlüğü 
vestibüler toksisite ile ilişkilidir 
*Aminoglikozidlerden streptomisin en fazla 
otolojik potansiyele sahip olandır 
 



Nörolojik Yan Etkiler 
Sık görülen yan 
etkiler 

Nadir görülen 
yan etkiler 

Yorumlar 

*Görme kaybı Etambutol Klorokin 
Gansiklovir 

*Gansiklovir retina dekolmanı yapabilir 
*Etambutol renk körlüğüne neden olur 
*Etambutol doza bağımlı olarak yüksek 
dozlarda görme keskinliğinde azalma yapar, 
<15mg/kg günlük dozlarda sorun olmaz 
*Etambutol santral skotoma neden olur 

*Disfaji İndinavir 
 

Amprenavir 

*Ağız çevresinde 
uyuşukluk 

Amprenavir *İlaç kesildiğinde kaybolur 



Metabolik Yan Etkiler 
Yan Etkiler Sık Nadir Açıklamalar 

Gonadal fonksiyon Ketokonazol Uzun süreli ketokonazol kullanımıyla gonadal fonksiyonda azalma 

görülebilir. 

Laktik asidoz Abakavir Stavudin İlaç bırakıldığında geri dönüşümlüdür. 

Hiperglisemi Pentamidin İnfüzyondan sonra kaybolan geçici etki. 

Kortizol üretiminde azalma Ketokonazol 

Jinekomasti İndinavir 

Lipodistrofi, lipid 

anormallikleri 

İndinavir 

AZT 

İtrakonazol Lipodistrofi, proteaz inhibitörleriyle meydana gelebilir; fakat en 

sık 

indinavir bu duruma sebep olur. 

İtrakonazol ile trigliseridlerde artış ve aldosteronda düşüş 

görülebilir. 

AZT ve ddI ile trigliseridlerde artış görülebilir. 

Myozit AZT 

Hiperürisemi ddI Etambutol Fazla sıvı alımı ve allopurinol ile azalır. 

Etambutol, hepatik olarak inaktive ya da elimine edilmeyen tek 

antitüberküloz 

ilaçtır.  

Kreatin fosfokinazda artış Ritonavir Adefovir 



Kanama 

  
Moksalaktam; K vitaminine ikincil pıhtılaşma faktörlerinin 
sentezi ile trombosit agregasyonunun bozulması ile kanama 
gelişebilir. 

 Beta-laktamlar; K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerinin 
sentezi bozulduğundan INT veya PT uzayabilir (metiltetratiazol 
zincir halkası) 

 Sefalosporinlerden (MTT) sefamandol, sefoperazon ve 
sefotetan kanamaya neden olabilirken çok ciddi kanama 
yapmazlar. 

  İlaçların kesilmesini müteakip İNR veya PT normale döner 
veya IM K vitamini yapılarak düzelir. 

 Sefoksitin’in YBB’de ağır kanama yapabildiği de gösterilmiştir. 
 K vitamini  



Diğer Yan Etkiler 
Yan Etkiler  Sık  Nadir  Açıklamalar  

Hiperpigmentasyon Minosiklin  Nalidiksik asit  Minosiklinin sebep olduğu renk değişikliği kalıcı 

olabilir.  

Tırnakta renk değişikliği Minosiklin 

Tetrasiklin  

AZT  Minosiklinin sebep olduğu renk değişikliği kalıcı 

olabilir. Tetrasiklinler, küçük çocuklarda tırnakta renk 

değişikliğine yol açar, erişkinlerde bu duruma yol 

açmaz. 

Alopesi Etionamid  Lamivudin (3TC)  İlaç kesildikten sonra genellikle geri dönüşümlüdür. 

Flushing Vankomisin  İlaç kesildikten sonra genellikle geri dönüşümlüdür. 

  Kırmızı adam sendromu, geçici bir ilaç histamin 

reaksiyonudur. 

Ateş (ilaç ateşi değil) Amfoterisin B  Amfoterisin B infüzyon yapılırken ateşe sebep olur; 

infüzyon tamamlandıktan sonra ateş azalır. 

Lokal intravenöz bölge 

reaksiyonları  

Eritromisin 

Trovafloksasin  

Kinupristin- dalfopristin  İlaç infüzyonlarından sonra lokal reaksiyonlar azalır.  

Metalik tat Klaritromisin 

Metronidazol  

Etambutol 

Kapreomisin 

Etionamid  

Klaritromisin, tat perversiyonuna sebep olmasının 

dışında alüminyum gibi tatmaktadır. 

  Oral metronidazol sıklıkla tat perversiyonu ile 

ilşkilidir. 

Tendinit, tendon rüptürü Siprofloksasin  Kinolonlarla ilşkili tendinit ve tendon rüptürlerinin 

neredeyse hepsi siprofloksasine bağlıdır.  

Glossit, stomatit Griseofulvin  TMP-SMX 

ddC  

İlaç kesildikten sonra yavaşça iyileşir.  

Artralji, myalji Kinupristin- dalfopristin  Ciddi olabilir, doz ve doz aralığı ile ilişkili olabilir. 

  Serum hastalığı ya da ilacın indüklediği SLE’ye sebep 

olan her antibiyotik, artralji ya da myaljilere yol 

açabilir.  

Rabdomyoliz AZT 

Daptomisin 

Telbivudin 

Aztreonam  AZT ile sık; aztreonam ile nadir 

Oral ülserler Foskarnet  ddC  İlaç kesildikten sonra yavaşça iyileşir. 

Konjunktivit Ribavirin 

TMP-SMX  

Sülfonamidler  Sülfonamidler,Stevens-Johnson sendromunun bir 

parçası olarak konjunktivite sebep olurlar. 

Lenfadenopati Nevirapin Efavirenz   DRESS sendromunun bir parçası olarak meydana 

gelebilir ( ilaç döküntüsü, eozinofili, ve sistemik 

sendromlar).  



Genel Sınıflar ve Öneriler 



Antibiyotik Sınıfları ve Yaygın Yan Etki Profilleri 

Antibiyotik 

Sınıfı 

Antibiyotikler En Yaygın Yan Etkiler Ek Klinik Yorumlar 

Penisilinler Penisilin, amoksisilin, amoksisilin-klavulonat, 

ampisilin, piperasilin-tazobaktam, nafsilin, 

oksasilin 

Döküntü, ishal, karın ağrısı, 

bulantı/kusma, ilaç ateşi, 

hipersensitivite (allerjik) reaksiyon 

Eğer kanama, anaflaksi, ciddi deri 

reaksiyonu veya ateş gelirse acil hastaneye 

başvurulmalı. 

Ampisilin, PMK’ye neden olabilir.  

Sefalosporinler Sefaleksin, sefaklor, sefüroksim, seftibuten, 

sefdinir, sefiksim, seftriakson 

Döküntü, ishal, karın ağrısı, 

bulantı/kusma, ilaç ateşi, 

hipersensitivite (allerjik) reaksiyon, 

serum hastalığı, vajinal kandiyaz 

Çapraz hipersensitivite, belgelenmiş 

penisilin allerjisi olan hastalarda gelişebilir.  

Aminoglikozidler Gentamisin, tobramisin, amikasin Renal toksisite, ototoksisite, baş 

dönmesi, bulantı/kusma, nistagmus 

Daha uzun veya çok sayıdaki tedavi 

dönemlerinde ototoksisite, nefrotoksisite 

riski artabilir.  

Karbapenemler Meropenem, ertapenem, doripenem, imipenem-

silastatin 

İshal, bulantı/kusma, baş ağrısı, 

döküntü, karaciğer toksisitesi, 

eosinofili (lökositoz) 

Hipersensitivite reaksiyonu, penisilin 

allerjisi olan hastalarda meropenem ve 

imipenem ile de bildirilmiştir 

Glikopeptidler Vankomisin, teikoplanin, telavansin Vankomisin; kırmızı adam/boyun 

sendromu (kızarma, hipotansiyon, 

kaşıntı), flebit 

Televansin; tat alma duygusunda 

değişiklik, bulantı/kusma, baş ağrısı, 

baş dönmesi 

60 dakikanın üzerinde infüzyon yapılması 

kırmızı adam sendromunı önleyebilir.  

Makrolidler Eritromisin, azitromisin, klaritromisin Karın ağrısı, ishal, iştahsızlık, 

bulantı/kusma, ağız tadı değişikliği 

(klaritromisin) 

Sulfonamidler Trimetoprim, sulfometoksazol,eritromisin-

sulfisaksozol 

Bulantı/kusma, ishal, Karın ağrısı, 

ishal,iştahsızlık, döküntü, 

fotosensitivite 

Güneş ışığından açın, güneşten koruyucu 

kullanılmalı, kapalı giysiler, toksik 

epidermel nekroliz. 



Antibiyotik Sınıfları ve Yaygın Yan Etki Profilleri 

Antibiyotik 

Sınıfı 

Antibiyotikler En Yaygın Yan Etkiler Ek Klinik Yorumlar 

Tetrasiklinler Tetrasiklin, doksisiklin, minosiklin Bulantı/kusma, ishal, iştahsızlık, karın 

ağrısı, 8 yaşın altında çocuklarda 

dişlerde renk koyulaşması, karaciğer 

toksisitesi 

Güneş ışığından açın, güneşten koruyucu 

kullanılmalı, kapalı giysiler 

Kinolonlar Siprofloksasin, levofloksasin, moksifloksasin, 

ofloksasin 

Bulantı/kusma,ishal,karın ağrısı, bai 

ağrısı,letarji,uykusuzluk,fotosensisitivi

te (ağır olabilir) 

Güneş ışığından açın, güneşten koruyucu 

kullanılmalı, kapalı giysiler; moksifloksasin 

yan etki sıklığı göreceli sık;tendon 

rüptürü;60 yaiın üzerinde, kortikosteroid 

kullanımında, böbrek-kalp-akciğer  naklinde  

daha sık  

Linkozamidler Klindamisin,linkomisin PMK, ishal, 

bulantı/kusma,döküntü,hipersensisitivi

te, sarılık (klindamisin) 

Tedavi sırasında veya 8 haftadan uzun süren 

ağır ishallerde PMK akla gelmeli, daha az 

toksik ajanlar tercih edilmelidir.  

Diğerleri Metronidazol Bulantı/kusma, baş dönmesi, baş 

ağrısı, vaginal kandiyaz, metalik tat 

Tedavi sırasında ve 3 gün sonrasına kadar 

alkol kullanımından kaçın 



Antifungaller 

Amfoterisin B IV İlaç infüzyonuna bağlı reaksiyon, nefrotoksisite, 
hipopotasemi, hipomagnezemi, hepatotoksiste 
(minimum) 
 

Kaspofungin Toksik değil. İnfüzyon sırasında kaşıntı, baş ağrısı, ateş, 
titreme, ishal. Geçici trombositopeni 

Mikafungin Toksik değil 

Anidulafungin Toksik değil 

Flukonazol ve diğer azoller Güvenilir 
Vorikonazol; karaciğer toksisitesi (sık değil ama ağır 
olabilir), fotosensivite, geçici görme kaybı, renk körlüğü 

Griseofulvin Fotosensitivite, ürtiker, geçici lökopeni, hafif disülfiram 
benzeri etki. SLE bulgularının artması 

Terbinafin Akut karaciğer hasarı 



Gebelik ve Antibiyotik Kullanımı 

A Fetal risk yok. Gebelikte kullanımı güvenlidir. 

B Hayvanlarda ve insanlarda henüz fetal risk gösterilememiş. 

C Henüz fetal risk bilinmiyor, ancak insanlarda yeterli araştırma yok. 

D Fetal riskler olabilirliği konusunda bulgular var. Özel durumlarda düşünülebilir. 

X Fetal risk ispatlanmış. Gebelik sırasında kullanımı kontreindike. 

FDA Sınıflaması 



Gebelik Antibiyotik Risk Grubu 
Antibakteriyel 

Ag D 

Beta-laktam 

     Penisilin B 

     İmipenem-c C 

     Meropenem, ertapenem B 

Kloramfenikol C 

FQ C 

Klindamisin B 

Kolistin C 

Daptomisin B 

Fosfomisin B 

Linezolid C 

Makrolid 

      Erirto/Azitro 

      Klaritromisin 

 

B 

C 

Metronidazol B 

Nitrofurantoin B 



Gebelik Antibiyotik Risk Grubu 
Antibakteriyel 

Sulfanamidler C 

Telirtromisin C 

Tetrasiklin D 

Vankomisin C 

Antifungaller 

Amfoterisin B B 

Vorikonazol D 

Diğer Azoller C 

Terbinafin B 

Kaspofungin/anidulafungin C 

Antiparaziter İlaçlar 

Anbendazol/mebendazol C 

Atovaquone/proquanil C 

Klorokin, eflornitin C 

Ivermectin C 

Meflokin C 



Gebelik Antibiyotik Risk Grubu 
Miltefosin X 

Nitazoxanid B 

Pentamidin - 

Prazikuantel B 

Primetamin/prisulfadoksin C 

Kinin X 

Kinidin C 

Antimikobakteriyel 

Kapreomisin C 

Klofazimin/sikloserin KACININ 

Dapson C 

Etambutol GUVENLI 

Rifampisin C 

Talidomid X 

Etionamid KULLANMA 

INH\PZA\RIF 

 

C 

Rifabutin B 



Gebelik Antibiyotik Risk Grubu 
Antiviraller 

Abakavir C 

Asiklovir\famsiklovir\valasiklovir B 

Adefovir C 

Amantadin\rimantadin C 

Amprenavir\fosamprenavir\indinavir C 

Atazanavir B 

Sidofovir C 

Delavirdin\efavirenz\nevirapin C 

ddI B 

Enfuvirtid C 

Foscarnet C 

Gansiklovir\valgansiklovir C 

İnterferon C 

Lam\stavudin C 

Lopinavir\rit C 

Nelfinavir\Ritonavir\Saquanavir B 



Oseltamivir C 

Ribavirin X 

TenofoVir B 

Telbivudin B 

Valasiklovir B 

Zalcitabin/sidovudin C 

Zanamivir B 



Sabrınız icin teşekkür ederim… 


