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ABSTRACT

ÖZET

Epileptic Seizures Provoked by Pseudoephedrine
Scientific background: Epileptic seizure could be induced by various
drugs or agents administered for the treatment of other accompanying
diseases in patients with controlled epileptic seizures. These drugs may
lead to a stimulation in central nervous system and thereby reduce the
seizure threshold.
Case: A 13 years old girl presented with epileptic seizures when she
took a drug including pseudoephedrine for sinusitis. She was known to
have epilepsy which was well controlled by medication. Epileptic
seizures were provoked by the cold medication and resolved on the
cessation of drug. No seizure was observed during the long term followup period.
Conclusion: Administration of some drugs including pseudoephedrine
to the patients with epilepsy may exacerbate the epileptic seizures as
these agents have a stimulant effect on the central nervous system.

Bilimsel zemin: Nöbetleri kontrol alt›nda olan epileptik hastalarda, baﬂka
rahats›zl›klar için verilen santral sinir sistemi stimülan› veya epileptik eﬂi¤i
düﬂüren ilaçlar nöbetleri tekrar ortaya ç›karabilir.
Olgu: Jeneralize tonik-klonik nöbetleri antiepileptik ilaçla kontrol alt›nda
olan 13 yaﬂ›nda bir k›z hastada, sinüzit tedavisi için psödoefedrin
verilmesinin ard› s›ra jeneralize tonik-klonik nöbetler ortaya ç›kt›. ‹lac›n
kesilmesiyle tekrar nöbet görülmedi. Uzun süren izleminde hasta yak›nmas›
olmad›¤›n› bildirdi.
Yorum: Santral sinir sistemi stimülan› olan efedra grubundan
psödoefedrin içeren ilaçlar epileptik hastalara verilirken, nöbet ortaya
ç›kabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
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G‹R‹ﬁ
Epileptik nöbetler, nöbetleri kontrol alt›nda olan
epilepsi hastalar›nda da farkl› nedenlerle aniden
ortaya ç›kabilir. Nöbetlerin ortaya ç›kmas›ndaki
nedenlerden biri de hastan›n kulland›¤› di¤er
ilaçlard›r. Burada, nöbetleri kontrol alt›nda olan,
sinüzit tan›s›yla tedavi için verilen psödoefedrin ile
nöbetleri tetiklenen ve ilac›n kesilmesiyle nöbetleri
kaybolan bir epilepsi olgusu sunulmaktad›r.

OLGU
On üç yaﬂ›nda k›z hasta, 18 ay önce sekonder
jeneralize tonik-klonik nöbetler nedeniyle epilepsi
tan›s› alm›ﬂ ve valproik asit ile tedavisine baﬂlanm›ﬂ.
Nöbetleri kontrol alt›na al›n›yor gibi olduysa da, son
üç ayd›r nöbetlerinin say›s› artm›ﬂ. Bize
baﬂvurdu¤unda, nörolojik muayenesinde hemogram,
biyokimyasal tetkikler ve beyin bilgisayarl›
tomografisinde anormal bir bulgu görülmedi. Fakat,
elektroensefalografisinde sa¤ frontal bölgede lokalize
diken dalgalar görüldü. Bunun üzerine hastaya
lamotrijin baﬂland›. Yavaﬂ yavaﬂ art›r›l›p 200 mg/güne
ç›k›ld›. Valproik asit de yavaﬂ yavaﬂ kesildi. Yat›ﬂ›n›n
15. gününden sonra nöbetleri olmad›. Üçüncü hafta
sonunda taburcu edildi. Taburculu¤undan bir hafta
sonra, sinüzit nedeniyle tedavisine kulak burun bo¤az
uzman› taraf›ndan antibiyotik (amoksisilin) ve
psödoefedrin içerikli dekonjestan eklendi¤i ö¤renildi.
Hasta evinde psödoefedrinin ilk dozunu ald›ktan k›sa
bir süre sonra bilinci aç›lmaks›z›n ard› s›ra beﬂ nöbet
geçirmesi üzerine hastanemiz acil servisine getirildi.
Nöbetler tek doz intravenöz diazepam ile kontrol
alt›na al›nd›. Psödoefedrinin amoksisilinden daha fazla
nöbet
tetikleyece¤i
düﬂünülerek
öncelikle
psödoefedrin içeren ilaç hemen kesildi. Bundan sonra
hasta hiç nöbet geçirmedi. K›sa bir süre sonra
200 mg/gün lamotrijin tedavisiyle hastaneden
taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde hastan›n
yaklaﬂ›k iki buçuk y›ld›r nöbet geçirmedi¤i gözlendi.

tikler, antitüberküloz ilaçlar ve santral sinir sistemi
(SSS) stimülanlar›, nöbet eﬂi¤ini düﬂürerek epileptik
nöbetin do¤mas›na yol açabilir. SSS stimülan›
ilaçlardan biri de efedrin içeren efedrad›r.
Efedra, epinefrin gibi indirekt bir sempatomimetik
olup katekolaminlerin sal›n›m›n› stimüle eder.
Efedran›n içinde bulunan efedrin; β1 ve β2
reseptörlerini uyar›r ve sempatik sinir uçlar›ndan
noradrenalin sal›n›r. Noradrenalin pozitif ionotrop
etkili olup kan-beyin bariyerini geçerek SSS
eksitasyonuna ve stimülasyonuna sebep olur.1 Efedrin
postsinaptik α ve β reseptörlerini uyararak da direkt
stimülan etki gösterebilir.2 Üst solunum yolu
enfeksiyonlar›nda
dekonjestan
olarak
s›k
kullan›lmakta
olan
psödoefedrin;
efedra
grubundand›r. Psödoefedrin de ayn› mekanizmayla
epileptik nöbetlere neden olabilir.
Bizim olgumuzda nöbetler lamotrijin ile tamamen
kontrol alt›ndayken; amoksisilin ve psödoefedrin
kullan›m›ndan sonra ard› s›ra epileptik nöbetler tekrar
ortaya ç›km›ﬂt›r. Amoksisiline göre psödoefedrinin
epileptik nöbetleri tetikleme özelli¤i daha iyi
bilindi¤inden, psödoefedrin tedaviden hemen
kald›r›ld›. Nöbetler intravenöz diazepam uygulamas›
ile durdu ve bir daha tekrarlamad› ve takip eden
saatler içinde hastan›n bilinci aç›ld›. Nöbetlerin
psödoefedrin ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünüldü ve
amoksisilin tedavisine devam edildi.
Haller ve Benowitz, efedra alkaloidlerini içeren diyet
ürünlerinin kullan›m›n›n epileptik nöbetlere neden
olabilece¤ini bildirmiﬂtir.3 Kockler ve arkadaﬂlar›,
efedra alkaloidi ve kafein içeren bir ilac›n epileptik
nöbete neden oldu¤u düﬂünülen 22 yaﬂ›nda bir erkek
hasta rapor etmiﬂlerdir.4 Ayr›ca Walker, önceden
epilepsi öyküsü olmayan, efedra alkaloidi ve kafein
içeren ilaçlarla birlikte alkol al›m›ndan sonra nöbet
geçiren 17 yaﬂ›nda bir olgu bildirmiﬂtir.5 Bizim
hastam›zda da, yaln›zca psödoefedrinin epileptik
nöbetleri tetikledi¤i düﬂünülmüﬂtür.
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Sonuç olarak; efedra grubundan olan psödoefedrin,
noradrenalin sal›n›m›n› art›r›p SSS’yi eksite ve stimüle
ederek epileptik nöbetlere neden olabilir. Bu nedenle
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nöbetleri antiepileptiklerle kontrol alt›nda olsa bile,
epileptik hastalara psödoefedrin içeren ilaçlar
verilecekse, nöbetlerinin tetiklenebilece¤i göz önünde
bulundurulmal›d›r.
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