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OLGU  

• 39 E 

• Şikayeti: Bilinç kaybı 

• Hikaye: Bu sabah aniden evde epileptik nöbet 
geçiren hasta yakınları tarafından acile 
getirilmiş. 



• Vital bulguları normal 

• Sistem muayenesi normal 

• Laboratuvar değerleri normal 

• Radyolojik inceleme normal 



Özgeçmiş:  

• epilepsi tanısı ile tedavi almaktayken ilaçlarını 
kesmiş, 

•  1 gün önce iş yerinde verilen yemekten çok 
sayıda kişiyle beraber ateş, karın ağrısı, ishal, 
bulantı şikayeti ile acile başvurmuş, gayta 
mikroskopik incelemede bol lökosit görülmüş, 
kültür alınmış 

 



• Kullandığı ilaçlar 

• Epilepsi için ilaçlarını kesmiş 

• Gastroenterit tanısı ile CİPROFLOKSASİN tablet 
2 adet içmiş 



Antibiyotiklerin Nörotoksik Yan Etkileri 

En çok bilinenler kinolonlara, karbapenemlere ve tuberkuloz ilaçlarına bağlı nörotoksik etkiler 



Antibiyotiklerin Nörotoksik Yan Etkileri 

• Diğerlerine göre en az bilinen ve tanı konan yan etki 

• Yayınlar genelde olgu sunumları şeklinde, az sayıda çalışma

 JiSheng Zhang Antibiotic-induced neurotoxicity in dialysis 

patients: a retrospective study 1066 diyaliz hastası (254 

peritoneal diyaliz ve 812 hemodiyaliz ;Temmuz 2006 – Nisan 

2012.       

 Arun Mattappalil Neurotoxicity with Antimicrobials in the 

Elderly: A Review; 1966-2014. 286 yayın   

 Marie F. Grill Neurotoxic effects associated with antibiotic 

use: management considerations; Ocak1960–Haziran2010 

yaklaşık 300 makale taranmış     
 Hayvan deneyi;O Atli Evidence for neurotoxicity associated 
with amoxicillin in juvenile rats 



• Hemodiyaliz hastalarında %5,87,Periton diyalizi olanlarda %5,66 anlamlı fark bulunmamış, 
• İleri yaş, Santral sinir sistemi hastalığı öyküsü olanlar, renal fonksiyon bozukluğu olanlar, 

hipoalbüminemi ve çok sayıda antibiyotik kullanımı risk faktörleri arasında 
• Sefalosporinler, penisilinler, karbapenemler ve kinolonlar nörotoksik antibiyotikler arasında 
• Bir çok hastaya hikaye, semptomlar EEG ile erken tanı konmuş 
• Riskli hastalarda doz ayarlanmalıdır 
• Erken ve doğru tanı kararlı olmak ve agresive tedavi 



PubMed and OVID  (Ocak 1960–Haziran 2010) tarihleri arasında  antibiotics, side 
effects, neurotoxicity and encephalopathy terimleri ile yapılan taramada yaklaşık 300 
articles.  case reports, case series, letters and 
retrospective reviews describing neurotoxic effects and those discussing 
mechanisms of neurotoxicity içermekte. 









AMX 14 gün süreyle oral yoldan günde tek doz 25 ve 50 mg / kg olarak uygulanmıştır 

AMX verilmesi hayvanların immobilite süresi üzerinde önemli bir artışa neden olurken, bu 
hayvanların yüzme zamanı önemli ölçüde azalmıştır 

AMX yönetiminin önemli ölçüde pentilentetrazol kaynaklı konvülziyon başlangıcını azaltılmış 

AMX-yönetilen gruplarda beyin dokularının serotonin düzeyleri azaldığı bununda depresyonla ilişkili 
olduğu düşünülmekte 

Beyin dokularında glutamat seviyeleri AMX-yönetilen gruplarda anlamlı artış, bununda konvülziyon 
ile ilişkili olduğu düşünülmektedir  

AMX-yönetilen gruplar da süperoksit dismutaz ve katalaz aktiviteleri anlamlı olarak beyin dokularında 
azaldı 

AMX yönetim juvenil sıçanlarda depresyonu tetikledi ve  ilk nöbetin görünüm zamanını  kısaltı. değişmiş 
beyin nörotransmitter düzeyleri ve çalışmada gözlenen artmış oksidatif stresin AMX kaynaklı 
nörotoksisitenin olası altta yatan mekanizmalar olduğu düşünüldü. 













SONUÇ 

• Geriatrik nüfus farmakokinetik değişiklikler nedeniyle 
advers ilaç reaksiyonları riski artmaktadır 

• Özellikle diyaliz hastalarında nörotoksisite riski 
yüksektir 

• merkezi sinir sistemi üzerinde toksik etkileri daha az 
tanınmakta 

• yüksek riskli popülasyonlarda doz ayarlamaları yoluyla 
azalabilir 

• Bu nörotoksik etkileri konusunda daha fazla eğitim ile 
toksik etkileri tanımak ve genellikle tersinir bir süreç 
olduğundan gerekli ilaç ayarlamaları yapmak  

• Şüphe klinisyenler için çok önemlidir 
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