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Rifampisine Ba l  Deri Allerjisi

Skin Hypersensitivity Caused by 
Rifampicin

Kaviter akci er tüberkülozu tan s yla 

rifampisin, INH, prazinamid ve etambutol 

ba lanan 16 ya ndaki erkek hastada tedavinin 2. 

haftas nda deride hafif ka nt l  yayg n 

makulopapüler döküntü (Resim A, B, C), 

konjonktivit, ate , grip benzeri tablo (ate , ba  

a r s , titreme, eklem a r s  ile karakterize), AST 

ve ALT yüksekli i geli ti. Tüm ilaçlar  kesildi. 

Klinik tablo 2 gün içinde düzeldi, AST ve ALT 

gerilemeye ba lad . Daha sonra anti tüberküloz 

ilaçlar s rayla verilmeye ba land . INH verdikten 2 

gün sonra rifampisin tedaviye eklendi. Rifampisin 

dozundan 4 saat sonra ani geli en grip benzeri 

tablo (ba  a r s , ate , titreme, eklem a r s , 

konjonktivalarda hiperemi) ve öncekine benzer 

makülopapüler döküntüde ani bir art  oldu. 

Rifampisin tedaviden ç kar ld , di er antitüberküloz 

ilaçlar s ras yla ve sorunsuz olarak eklendi. 

Rifampisin ilaç etkile imlerine yol açabilmesinin 

yan  s ra nadiren deri ve grip benzeri bir klinik 

tabloya yol açabilir. Rifampisin kullan m nda 

%1-5 oran nda deri döküntüsü, %1 kadar ürtiker 

ve ka nt yla giden deri lezyonlar , %1-10 

oran nda grip benzeri semptomlar bildirilmi tir.

Resim 1 A, B, C. (Uluda  Üniversitesi Tp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastal klar  Bilim Dal  ar ivinden yaz l  izinle alnm t r)
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