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P62 - Nöbet, anemi ve hepatotoksite ile seyreden akut izoniazid zehirlenmesi
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Giriş ve Amaç: Antitüberküloz ilaçlara bağlı zehirlenmeler günümüzde azalmış olmakla beraber
görülebilmektedir. İzoniazide bağh nöbet, hepatotoksisite ve anemi bildirilmiş olup, genelde kronik yan
etkiler olarak rapor edilmiştir. Akut INH alımına bağlı olarak ortaya çıkan zehirlenme tablosunda; bu
etkilerin daha ciddi olarak (anemi de dahil) görülebileceğini bu olgu sunumu ile tartışmayı amaçladık.

Olgu: 19 yaşında bayan hasta şuuru kapalıhğı ve nöbet şikayeti ile getirildi. Ayırıcı tanıda hem
meningoensefalit hem de diğer patolojiler düşünülerek ekarte edildi ve hasta tedavi aitına alındı. Geliş fizik
muayene ve laboratuar bulguları; Ateş: 37,B 0c, Hb: Ia,2gldL, AST: 40 U/L, ALT:17 UlL iken, İkinci kez
bakılan (24 saat sonra) laboratuar bulgularında Hb: 9.5 gldL, AST: 292 UlL, ALT:B6 U/L idi.
Hepatotoksisite için uygun diyet ve pridoksin (3x300 mg i.m.) tedavisi uygulandı.

Tartışma ve sonuç! Tüberküloz kemoproflaksisinde izoniazide bağh yan etkiler gastrointestinal
rahatsızlıklar (bulantı , kusma vb, ), terleme, taşikardi, hipertansiyn, dolaşım yetersizliği, çok yüksek
dozlarda nadir olmakla birlikte nöbet, asidoz ve koma görülebilmektedir. Ancak, bu hastaların kliniği
genelde daha hafif seyretmekte ve çoğu zaman ilacın kesilmesini dahi gerektirmemektedir. Akut izoniazid
zehirlenmesinde ise, menengoensefalit gibi santral patolojileri taklit edebilecek ciddi klinik etkiler ortaya

çıkabilmektedir. Bu grup hastaların ayırıcı tanısında akılda tutulmalı ve akut zehirlenmede de nöbet ve
hepatotoksisite yanında akut anemi tablosu gelişebileceğine dikkat edilmelidir.
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31 yaşında erkek hasta acile ateş, bilinç bulanık|ığı ve kulak akıntısı ile geldi. Bunun üzerine hastadan
kraniyal BT istendi. Hastanın çekilen prekontrast BT'sinde supratentorial kesitlerinde sağ temporal lobda
koıtikosubkoıtikal yerleşimli dijital tarzda uzanımları izlenen hipodens lezyon alanı izlenmiştir. Alınan
postkontrast görüntülerde bu alanın ortasında halkasal tarzda hiperdens kontrast tutulumu izlenmiştir.
Ayrıca sağ mastoid selüler aerasyonları azalmış olup yumuşak doku dansiteleri izlenmiştir.Petroz kemiğin
posterior duvarı defektif görünümünde olup dura ile ilişkili olarak izlenmiştir.Bu görünüm ilk planda
mastoidite sekonder gelişen intraparankimal beyin absesini düşündürmektedir.Laboratuar bulgularında
WBC:l5B00 olarak geldi.Hastaya bundan sonra acilde ampirik antibiyoterapi uygulandı ve Nöroşirurji
konsültasyonu istendi. Nöroşirürji tarafından değerlendirilen hasta acil ame|iyat edilmesi için servise
yatırı|dı.

Epidural abse duramater ile kafa tabanı arasında uzanan bir enfeksiyondur. Nadir görülür (o/o10) fakat
potansiyel ölüm riski taşır. Genel|ikle öncül bir enfeksiyon odağının direk yayılımı sonrası görülür. Sinüzit,
otitis media,mastoidit ya da kraniyotomi öyküsü gibi. Hastalar erken dönemde non-spesifik baş ağrısı,ateş

6I


