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Olgu   

 

 Y. Ç., 39 yaşında, kadın hasta  

 Temizlik işçisi  

 Şikayeti: Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı, 

karında şişlik, idrar renginin koyulaşması 

 Hikayesi: Şikayetleri bir haftadır mevcut,  

    2 gündür idrar renginde koyulaşma 

 Özgeçmiş:Özellik yok 



Genel durumu orta, şuur açık, skleralar ve cilt ikterik 

Ateş: 37 ˚C,  

TA: 130/80 mmHg  

N: 84/dk,  

SS: 38/dk 

Solunum sesleri alt zonlarda azalmış, batın distandü, 

karaciğer-dalak palpable, bacaklarda ödem  

 

Fizik Muayene 



Laboratuvar   bulguları:  

 AST: 340 IU/L 

 ALT: 185 IU/L 

 GGT:432 IU/L 

 LDH:982 IU/L 

 T.protein:4.8 g/dl  

 Albümin:2.2 g/dl  

 INR:2.35 

 T.Bilirubin: 9.18 mg/dl  

 D.Bilirubin: 6.91 mg/dl 

 

 BK: 8680/mm3   

 Hb: 11.2 g/dL  

 CRP: 5.1 mg/dl  

 ESR: 24 mm/saat  

 





 Toraks BT anjiografi: Bilateral plevral efüzyon ve 

alt loblarda pulmoner infiltrasyon 

 

 Levofloksasin 1x750mg başlandı. 

 Takibinde ateşi 38°C, takipnesi devam etti 



 Viral hepatit serolojisi       

 Rose bengal  

 TORCH 

 STA 

 RPR 

 TPHA  

   Plevral sıvı eksuda, üreme olmadı, atipik hücre 
görülmedi. 

Negatif 



 Batın USG: HSM, batın içi sıvı 

 

 Portal ven doppler USG: Portal vende artmış debi  

 

 Batın BT ve MRCP: HSM, porta mezenterik 
venlerde dilatasyon, hiperintens serbest sıvı 

 

 Batın içi sıvı eksüda  

 

 Quantiferon testi pozitif.  

 



Yatışının 8. günü 

 AST: 257 IU/L 

 ALT: 79 IU/L 

 T.Bilirubin: 7.45 mg/dl  

 D.Bilirubin: 5.6 mg/dl 

 GGT:293 IU/L 

 ALP:347 IU/L 

 LDH:1179 IU/L 

 T.protein:5.1g/dl  

 Albümin:2.1g/dl  

 INR:1.27 

 BK: 4220/mm3  

 Hb: 8.18 g/dl 

 Hct: 25.8  

 Plt: 226000/mm3 

 

 

 

Karaciğer biyopsisi yapıldı 

 



Yatışının 14. günü 

 Ateşi düştü, ikteri geriledi 

 

 Levofloksasin kesildi 

 

 Karaciğer biyopsisi 

       

 

Granülamatöz hepatit 

olarak değerlendirildi 

ve ARB pozitifti. 

 



Lobüler yapısı korunmuş karaciğer 

parankimi 



Portal ve periportal alanlarda dağılım gösteren yer yer 

birleşme eğiliminde forme granülom yapıları 



• AST: 72 IU/L 

• ALT: 18 IU/L  

• LDH: 982 IU/L 

• T.protein: 4.8 g/dl  

• Albümin: 2.0 g/dl 

• INR:1.29 

• T.bilirubin:1.79 mg/dl  

• D.bilirubin:1.19 mg/dl  

 

• BK: 2600/mm3  

• Hb: 9.3 g/dl 

• Hct: 28  

• Plt: 221000/mm3 

 

INH+RIF+ETM+PRZ  



4’lü anti-tbc tedavinin 11.günü 

 T. bilirubin: 3 mg/dl  

 D. bilirubin: 1.6 mg/dl  

 AST: 41 IU/L  

 ALT: 13 IU/L 

 

    Tedavi kesildi 



• T. Bil: 1.57 mg/dl 

• D.Bil: 1.05 mg/dl 

 

 

5 gün sonra 

Tedaviye devam 



4’lü anti-tbc tedavinin 21.günü 

• Kollarda ve bacaklarda maküle-papüler döküntü  

 

• BK: 2260/mm3 

• Hb:7.8 g/dl 

• Eozinofil %3 

                                     Antihistaminik başlandı.  

 

 



Kemik iliği aspirasyonu: Granülom 



4’lü anti-tbc tedavinin 38.günü 

• Anemi  

• LDH ve retikülosit yüksekliği  

• Direkt coombs (+++) 

 

 

              Otoimmün hemolitik anemi  

               prednizolon 25 mg/gün  



 

Prednizolon dozu haftada 2.5 mg düşürüldü  

İki ay 4’lü antitbc tedavi sonrası 

İNH ve RİF tedavisiyle taburcu edildi.  



İkili tedavinin 37.günü  

• ALT: 251 IU/L  

• AST:234 IU/L 
                                 

                                 

                                    YATIŞ 
 

 

 

                                          INH+RİF   

                                            Kesildi 
                              



ANA, ASMA, Anti-dsDNA, anti-LKM, anti-SMA,  

anti SLA, HLA DR3-DR4 : Negatif  

IgG, IgA, IgM, idrarda bakır atılımı, seruloplazmin: Normal 

 

• AST:505 IU/L 

• ALT:554 IU/L  

• ALP:311 IU/L  

• GGT: 206 IU/L  

• LDH:301  IU/L 

• T. protein: 6.4 g/dl  

• Albümin: 3.5 g/dl 

BK:4430 /mm 3 

Hb:12.1g/dl 

PLT: 207000/mm 3  

CRP: < 0.8 mg/dl 

 



Gastroenteroloji  
 

 

 

Karaciğer biyopsisi 
 

 

 

 

 

 

Patoloji, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon konseyi  
 
 

 



Yoğun eozinofilik hepatit 



Prednizolon 40mg/gün  

 

            22.günü  

                      INH 50 mg/gün+ETM1000 mg/gün 

                               

        

       INH arttırılarak 300 mg/gün’e           

       Prednizolon da kademeli olarak azaltıldı. 

                               

                      TABURCU          

         

 

               poliklinik takibi ile taburcu 



Tedavinin 125.günü 

• Görmede bulanıklık 

• ETM toksisitesi  

                                         YATIŞ 

                                      ETM  kesildi 

                                                                              

                                         RİF 150/mg gün arttırılarak  

 

 

INH+RİF+12mg/gün prednizolon ile  TABURCU 



TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ 

 

  Bir çok  ilacın birlikte kullanımı  

  Farklı organ ve sistemleri etkileyen yan etkiler  

  Birlikte kullanımından kaynaklanan yan etkiler  

  Sorumlu ilacı bulmak zor  

   

 
    Granülomatöz hepatit tanılı olgumuz,  antitbc               
ilaçların çeşitli yan etkilerinin  görülmesinden  

dolayı ilginçti. 

 

 



Yan etkiler için risk faktörleri 

• İleri yaş 

• Malnütrisyon 

• Hamilelik 

• Alkolizm 

• Altta yatan KC hast.  

• Kr. Böbrek yetmezliği 

• HIV enfeksiyonu 

• Yaygın TB 

• Atopi 

• Anemi 

• D. mellitus 

• Düzensiz ilaç kullanımı 

• Aile öyküsü 

• Ek ilaç kullanımı 
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İlaç ilişkili karaciğer hasarı  

 

   İlaç ilişkili karaciğer hasarı 1-15/100,000 kişi  

   Akut hepatitin %10’unu oluşturmakta  
                                                                                                                              

                                                                                                                 Holt M et al. Handb Exp Pharmacol 2010; :3 

                                                                                                              Björnsson ES et al. Gastroenterology 2013; 144:1419 

 

Anti-tbc ile ilişkili bildirilen karaciğer hasarı %2-28                  
                                                               Pandit A et al. Journal of Applied Pharmaceutical Science 02 (05); 2012: 233-243 

 



 



İlaç hepatotoksisite sınıflaması 

 

Rifampisin,İzoniazid 

Rifampisin  

 İzoniazid 

 İzoniazid 



Gruplar İlaçlar 

Birinci basamak 

ilaçlar 

İsoniazid, Rifampisin,     

Pirazinamid,Morfozinamid, 

Etambutol, Streptomisin 

İkinci basamak ilaçlar 

1.Enjektabl ilaçlar Amikasin, Kanamisin, Kapreomisin 

2.Kinolonlar Ofloksasin, Levofloksasin, 

Moksifloksasin 

3.Diğer ikinci sıra 

ilaçlar 

Protionamid/Etionamid, PAS, 

Sikloserin,Terizidon 

4.Etkinliği kesin 

olmayanlar 

Linezolid,Klofazimin,Klavulanat, 

Tioasetazon, İmipenem/cilastatin, 

yüksek doz INH,  Klaritromisin 
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Tüberküloz ilaçlarının hepatotoksisitesi  

Rau´ l J. Andrade Antimicrob Chemother 2011; 66: 1431–6 

 

Antimikrobial 

 

İnsidans 

 

Hepatotoksisite 

 

Başlama 

süresi 

 

İyileşme zamanı 

 

Risk 

Faktörleri 

 

                  Görüş 

       Ethambutal 

İzoniazid ile 

kombinasyonda 

%6 

Kolestatik Hepatit 

Tedavinin 

3-16 

haftasında 
 

Tedaviye birkaç 
hafta ara 

verildiğinde 

>60 yaş Nadiren tek kullanılır, 

Rifampisin ile 
kombinasyonda 

%30 

Kadın 

cinsiyet 

hepatotoksisite diğer 
beraber kullanılan 

ilaçlara bağlıdır 

Pirazinamid ile 

kombinasyonda 

%50 

Malnütrisyon  

             

İzoniazid 
1-10% 

Hepatosellüler 
Nekroz 

Tedavinin 

birkaç 

gününde 

Sürekli tedavi ile 
çözümlenebilir 

>60 yaş 

Rifampisin ilr 

birliktehepatotoksisite 

artar 

Kadın 
cinsiyet 

Malnütrisyon 

Yavaş 

asetilleyiciler 

         

Pirazinamid 
6-20% 

Sentrilobüler siroz 
İlk 5 

haftada ya 

da 30 
günden 

sonra 

Tedaviye ara 

verilince serum 

transaminaz 
düzeylerinde 

kademeli azalma  

>60 yaş 

Veriler doz ilişkili 

hepatotoksite ile 
uyumsuz 

Kadın 
cinsiyet 

Kolestaz Malnütrisyon 

Kronik viral 

hepatit 

           

Rifampisin 
<2% Kolestatik Hepatit 

3-12 

haftada 

Tedaviye ara 

verilince serum 

transaminaz 
düzeylerinde 

kademeli azalma 

Diğerleri 

gibi 

Diğer ilaçlarla birlikte 

potansiyel 
hepatotoksiktir 

        

Streptomisin 

hepatotoksik 

potansiyeli 

yoktur 

    

Karaciğer hastalığı 

nefrotoksisite için risk 

faktörüdür 
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INH 
     
    

   Toksik hepatit gelişimi: İdiyosenkrazik        

   Doz ile ilişkili değil 

   Önceden tahmin edilemez 

   Bireye göre değişir 

   Genetik ve çevresel farklılıklar var 

   Toksifikasyon geni: CYP2E1/c1 homozigot    
olanlarda INH hepatotoksisitesi daha fazla 

  CYP1A2, 2A6, 2C19 ve 3A4 aktivitesini 
inhibe eder. 

 

  
 
 



INH’a bağlı yan etkiler 

    Hepatotoksisite: 
• İlk 3 ayda sık 

• 20 yaş altında nadir 

    Periferik nöropati:  

• Erişkinlerde  300 mg/güne kadar nöropati gelişmez.  
    Aşırı duyarlılık reaksiyonları:  

• İlaca bağlı ateş, dermatit, Stevens Johnson sendromu,    
hemolitik anemi, vaskülit  

 

   -Lupus benzeri sendrom, monoamin zehirlenmesi 

   -Epileptik nöbet, halusinasyon, psikoz, optik nörit 
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RİF’in Yan Etkileri 
 

 

Sitokrom p450’yi indükler 

Hepatotoksisite 

Aşırı duyarlılık reaksiyonları  

   - Anafilaktik şok 

   -Toksik epidermal nekroliz 

   - Akut böbrek yetmezliği 

   - Trombositopenik purpura  

   - Hemolitik anemi 

   - Psödomembranöz kolit 

Flu sendromu: İlaç yüksek doz kullanıldığında  

 
 36 



Pirazinamid’in Yan Etkileri 

Hepatotoksisite: Toksisite  mekanizması bilinmiyor 

Hiperürisemi: vakaların %40’ında  

Gut benzeri Artralji: Poliartraljiye sık rastlanır 

Diğer: Döküntü, bulantı, anemi, lupus, konvulsiyon,     

               fotodermatit 
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Etambutol’un Yan Etkileri 

Optik Nörit 

Aplastik anemi 

Döküntü  

Lupus eritematosus  

Trombositopeni 

Hiperürisemi 

 

• 35 
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Streptomisin’in yan etkileri 

• Ototoksisite: Vertigo, ataksi, işitme kaybı 

• Nefrotoksisite  

• Elektrolit ve tuz dengesizliği 

• Ateş ve döküntü 

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu, anafilaksi 
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Minör Yan Etkiler ve Yönetimi 

   

 İlaç kesmeyi gerektirmeyen yan etkilerdir 

1. GIS yakınmaları (Hepatotoksisite dışı 

nedenlerle iştahsızlık, bulantı, karın ağrısı,v.b.) 

 

40 

İlaçların içme zamanını değiştirmek,  

dozları bölmek,  

yemek sonrası vermek 



  

2. Deri reaksiyonları  

 INH ve RİF e bağlı eksfoliyatif dermatit dışında 

kalan deri reaksiyonları   

   antihistaminikler  

 Peteşiyal döküntü varlığında 

    trombosit sayısı bakılmalı 



3. Artralji 
• PZA    NSAI ilaçlar, egzersiz   

• Kinolonlar 

 

 

4.  Periferik nöropati 
 

• INH 
• Aminoglikozitler  
• Sikloserin                     
• Kinolonlar                     
 

42 

10-50 mg/gün piridoksin  

başlanır  

Egzersiz 
 



5. Kanda ürik asit düzeyi yükselmesi 

Asemptomatikte allopürinol gerekmez 

6. Rifampisine bağlı grip-benzeri tablo 

 İntermittan tedavide olur 

7. Vücut sıvılarının kırmızı/turuncu olması 

 Rifampisine bağlı. Hasta bilgilendirilir  

8. Peroral uyuşukluk 

Streptomisine bağlı  
                                                                             SB. Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi 2011 

                                                                Treatment of tuberculosis: Guidelines  WHO 2010 
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Majör yan etkiler ve yönetimi 

    İlaçların geçici ya da sürekli kesilmesini ve sıklıkla 

hastanın hastaneye yatışını gerektirir. 

• İlaca bağlı hepatit 
• Cilt reaksiyonları 
• İşitme kaybı, dengesizlik 
• Görme bozukluğu 
• Akut böbrek yetmezliği 
• Trombositopenik purpura 
• Hemolitik anemi 
• Aşırı duyarlılık reaksiyonu-Anafilaksi  
• Psikotik-nörolojik reaksiyonlar 
• Lupus benzeri sendrom-plevral efüzyon 

44 



1. Hipersensitivite (aşırı duyarlılık) reaksiyonları: 

Lokal  ya da  sistemik 

En sık streptomisin, PAS ve thiasetazon  

Rifampisin ve pirazinamid  

       

-Eritematöz,  maküler ya da papüler ve kaşıntılı deri 

döküntüleri   

-Ateş, periorbital şişlik, konjunktivit, halsizlik, kusma, 

eklemlerde ağrı  

-Toksik epidermal nekrolizis 



 

 

Hastaya verilen bütün ilaçlar kesilir 

Hasta, hastaneye sevkedilir 

 Sorumlu ilaç/ilaçlar deri testleri ile ya da ilaç 

denemeleri ile belirlenir  

 Sorumlu ilaç belirlenince alerjik olmayan yeni bir 

tedavi başlanır 

  Ciddi reaksiyonlarda antihistaminikler ve steroid 

gerekebilir   



Sorumlu İlacı Saptamak İçin Uygulanan Yaklaşım 

                                                SB. Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi 2011 

  • Gün             İlaç ve  dozu 
• 1              İzoniyazid 50mg 
• 2    İzoniyazid 300mg 
• 3    2. gün rejimi + Rifampisin 150mg 
• 4    2. gün rejimi + Rifampisin 300mg 
• 5    2. gün rejimi + Rifampisin 600mg 
• 6    5. gün rejimi + Pirazinamid 250mg 
• 7   5. gün rejimi + Pirazinamid 500mg 
• 8    5. gün rejimi + Pirazinamid 2000mg 
• 9    8. gün rejimi + Etambutol 250mg 
• 10    8. gün rejimi + Etambutol 500mg 
• 11    8. gün rejimi + Etambutol 1500mg 
• 12   HRZE (tam doz) 
 



2.  Hepatotoksisite: Hastanede tedavi edilmesi önerilir 

 INH, PRZ ve RİF 

 Her hastada, tedaviye başlamadan ALT, AST, alkalen 

fosfataz, bilirubin, kreatinin ve trombosit düzeyi  

 

 

 

ALT,AST seviyesi normalin üst sınırının 3 katını aştığı ve  
toksisite semptomlarI ortaya çıktığında veya enzimler 5 
katının üstüne çıktığında  ve/veya bilirubin seviyesi 
yükseldiğinde (1.5 mg üstünde) tedavi kesilir 

 

1.ALT, AST  normalin üst sınırının 3 katını aştığı ve 

toksisite semptomları ortaya çıktığında      

 2. Semptom olsun olmasın enzimler 5 katının üstüne 

çıktığında  ve/veya  

  3. Bilirubin seviyesi yükseldiğinde (1.5 mg üstünde) 

tedavi kesilir 



         Enzimler normal seviyeye dönünce  

    veya normalin iki katının altına indiğinde  

 

                    

    Aynı doz aynı ilaçlarla tedavi yeniden başlanır 

           

 

   

İkinci kez ilaca bağlı 

hepatotoksisite görülürse 



1. Kc fonksiyonları normale dönünce;  

a) E + S başlanır  

     INH artan dozlarda (100, 200, 300mg) 2 gün aralarla   
ve kcft takibi ile  

     Kcft normal;  RIF (150, 300, 600mg) 2 gün aralarla 
artırılarak  eklenir 

 

b) E başlanır  

     INH artan dozlarda (100, 200, 300mg) 2 gün aralarla  
ve kcft takibi ile  

     Kcft normal;  RIF (150, 300, 600mg) 2 gün aralarla 
artırılarak  eklenir 

     PRZ (500, 1000, 1500mg) 2 günlük    aralarla            
artırılarak eklenir 
 



2.  Kcft normale dönmesi beklenmezse    

 hepatotoksik olmayan bir tedavi 

  

-Etambutol, streptomisin, ofloksasin, sikloserin  

  Kcft normale dönünce  

 -INH ve RİF tek tek ve sırayla tam doz eklenebilir  

 -Sırayla sikloserin ve kinolon tedaviden 

çıkarılabilir 

 



3. Görme bozukluğu  

Tüm ilaçlar kesilmeli  

Sorumlu etambutol ise, bir daha asla verilmemelidir 

 

4. Baş dönmesi (vertigo, nistagmus) ve işitme kaybı 
Streptomisine bağlı vestibüler hasar ile olabilir  

 

5. Hemolitik anemi, akut böbrek yetmezliği, şok ve 
trombositopenik purpura  

Rifampisine bağlı olarak ortaya çıkar.  

Kesilir ve bir daha verilmez.  
 
                                            
 
                                                           
 
 

                                                                                                                                                                                                                       

           SB. Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi 2011 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Treatment of tuberculosis: Guidelines  WHO 2010 
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Karaciğer Hastalığı Olanlarda 

   1.  İki  hepatotoksik ilaç 

     — 9 ay INH, RİF ve ETM ( INH duyarlığı  bilinmiyorsa 
ya da bakılana kadar ) 

     — 2 ay INH, RİF, S ve ETM,  6 ay INH ve RİF   

     — 6–9  ay RİF, PRZ ve ETM  

    2. Bir  hepatotoksik ilaç 

    — 2 ay INH, ETM ve  S, onu izleyen 10 ay INH ve  ETM  

    3. Hepatotoksik olmayan ilaç  

   — 18–24  ay S, ETM ve fluorokinolon.  

                                                 
                                     Treatment of tuberculosis: Guidelines  WHO   2010 



 

 

 

 

 

 

                                                             Teşekkürler 


