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ÖZET Atipik ilaç erüpsiyonları, ender görülmeleri, püstüler psoriasis, viral ekzantem gibi
dermatozlarla karışabilmeleri ve buna bağlı olarak gereksiz tedavi uygulamalarına neden
olabilmeleri nedeniyle ayırıcı tanıda yer alması gereken cilt hastalıklarıdır. Bu makalemizde atipik
ilaç erüpsiyonları arasında yer alan akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP), eozinofili ve
sistemik semptomların gözlendiği ilaç erüpsiyonu (DRESS) sendromu ve Baboon sendromu
tartışılmaktadır. AGEP, eritemli zeminde gelişen akut başlangıçlı küçük, foliküler olmayan, steril
püstüller ve ateşle klinik seyir gösterir. Etyolojide en sık aminopenisilinler ve beta-laktam
antibiyotikler suçlanır. DRESS sendromu, sıklıkla aromatik antikonvülzan ajanlara karşı gelişen
şiddetli ilaç hipersensitivite reaksiyonudur. Deri bulguları, ilk önce gövdede ani başlayıp vücuda
yayılan makulopapüler erüpsiyon, göz etrafında daha belirgin olan yüz ödemi ve şiddetli eksfoliyatif
dermatittir. DRESS sendromu multiorgan yetmezliğine yol açarak hayati tehlikeye neden
olabilmektedir. Baboon sendromu, karakteristik dağılım paterni gösteren sistemik allerjik dermatit
formudur. Daha önce allerjene topikal olarak maruz kalıp duyarlanmış olgularda, aynı allerjene
oral, parenteral veya inhalasyon yolu ile tekrar maruz kalındığında gelişmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlaç erüpsiyonu; akut hastalık
ABSTRACT Atypical drug eruptions are rare dermatological entities which should be differentiated
from other dermatoses such as pustular psoriasis and viral exanthems so as to avoid unnecessary
therapeutic approaches. We review acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) syndrome and Baboon syndrome as the
components of the atypical drug eruptions in this article. AGEP is characterized by acute onset,
small, non-follicular pustules on an erythematous background and fever. Aminopenicillin and betalactam antibiotics are the primary agents in the etiology of the disease. DRESS syndrome is a severe
drug hypersensitivity reaction mainly caused by aromatic anticonvulsant agents. The clinical features consist of maculopapular eruption initiating at the trunk and spreading to extremities, facial
edema with prominence of the periocular area and severe exfoliative dermatitis. Baboon syndrome
is a form of allergic contact dermatitis with the characteristical distribution pattern. The entity is
detected when the patients with previous sensitization of a topical allergen are exposed to oral, parenteral and inhalation form of the same allergen.
Key Words: Drug eruptions; acute disease
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tipik ilaç erüpsiyonları, ender görülmeleri nedeniyle tanıda zorluk yaratabilmektedirler. Ayrıca ciddi tedavi gerektiren hastalıklarla (püstüler psoriasis gibi) karışabilmeleri nedeniyle gereksiz tedavi
uygulamalarına neden olabilmektedirler. Bu derlemede atipik ilaç erüpsiyonlarından akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP), eozinofili ve sistemik
85
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semptomların gözlendiği ilaç erüpsiyonu (DRESS)
sendromu ve Baboon sendromundan bahsedilecektir.

AKUT JENERALĐZE EKZANTEMATÖZ
PÜSTÜLOZ (AGEP)

AGEP, ilk defa 1980’de Beylot tarafından psoriasis
öyküsü olmayanlarda görülen akut başlangıçlı steril jeneralize püstüler erüpsiyon olarak tanımlanmıştır.1 Deri belirtisi, ilk önce yüzden veya kıvrım
bölgelerinden başlayan daha sonra diğer bölgelere
yayılan ödemli, eritemli zemin üzerinde gelişen
çok sayıda foliküler olmayan steril, küçük, yüzeyel
püstüllerden oluşmaktadır. Purpura, veziküller,
büller ve eritema multiforme benzeri lezyonlar da
görülebilmektedir. Lezyonlara kaşıntı ve yanma eşlik edebilmektedir. Mukoza tutulum oranı yaklaşık %20’dir.2-4 Deri belirtilerine genellikle 380C
üzerinde ateş ve lökositoz eşlik eder. Hafif eozinofili olguların üçte birinde görülebilir. İç organ tutulumu nadirdir ve mortalite oranı yaklaşık %5’dir.2,3
Lezyonların histopatolojisinde; spongioform
subkorneal ve/ veya intraepidermal püstüller, papiller dermiste ödem, polimorfik perivasküler infiltrasyon görülmektedir. Ayrıca lökositoklastik
vaskülit ve fokal keratinosit nekrozu da izlenebilmektedir.5,6

AGEP’in beş tanı kriteri vardır: 1) Akut başlangıçlı eritemli zemin üzerinde gelişen küçük, foliküler olmayan, steril püstüller 2) 380C üzerinde
ateş 3) 7x 109/ L üzerinde kan nötrofil sayısı 4) biyopside subkorneal veya intraepidermal püstüller
5) Püstüllerde 15 gün içerisinde kendiliğinden düzelme.7

Etyolojide %90 oranında ilaçlar rol oynamaktadır. İlaçlardan başlıca aminopenisilinler ve beta
laktam antibiyotikler suçlanmaktadır.1-3 Günümüzde AGEP’e neden olabilen pek çok ilaç bildirilmiştir. Bunlar arasında; sefalosporinler,8
doksisiklin,9 piperasilin/tazobaktam,10 rifampisin,11
psödoefedrin,12 asetominofen,13 morfin,14 dalteparin,15 propafenon,16 simvastatin,17 talyum,4 terbinafin,18
itrakonazol,19
amfoterisin
B,20
21
22
23
hidroksiklorokin, azotiopürin, gefitinib, bitkisel tedaviler24 yer almaktadır. AGEP’de ilaç uygu86
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lanması ile erüpsiyon gelişimi arasındaki süre genellikle kısadır; erüpsiyon 1-2 gün içerisinde başlar.
Terbinafinde bu süre (2-44 gün) daha uzun olabilmektedir.18 Erüpsiyondan sorumlu ilacı tespit edebilmek için patch test uygulanmaktadır.

İlaçlara yönelik patch test her türlü ticari
formla yapılabilir ve hastane yatışı gerektirmez.
İlacın, yanlış pozitif sonuçtan kaçınmak için erüpsiyondan 6 ay sonra ve yanlış negatif sonuçtan kaçınmak için de yüksek konsantrasyonda (%30
konsantrasyonda vazelin ve/ veya suda dilüe edilmeli) test edilmesi önerilmektedir.25 Test sırtın üst
kısmına veya erüpsiyonun ilk başladığı bölgeye uygulanabilmektedir. İlaca yönelik patch testin spesifitesi günümüzde tam olarak tespit edilememişitir.
AGEP’de % 50 oranında patch test pozitifliği bildirilmiştir. Patch testin negatif çıkması durumunda
prick test, intradermal test, lenfosit transformasyon
testi yapılabilmektedir.26,27

Etyolojide yer alan diğer nedenler; akut enterovirüs enfeksiyonları, parvovirus B19, akut klamidya pnömoni enfeksiyonu, civa hipersensitivitesi, örümcek ısırığıdır.2,28,29,30

AGEP patogenezi net olarak aydınlatılamamıştır. Patch test ve lenfosit transformasyon testlerinin pozitif saptanması immunolojik olayların
patogenezde rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Schmid ve ark., T hücre - nötrofil etkileşim
modelini ileri sürmüşlerdir. İlaç spesifik T hücrelerin, nötrofil atraksiyon kemokini olan interlökin- 8 (IL-8) ve granülosit- monosit koloni stimüle
edici faktör (GMCSF) sekrete ederek püstüler erüpsiyon gelişimine neden olduklarını tespit etmişlerdir.31 Ayrıca AGEP’li hastaların pozitif pacth test
bölgelerindeki keratinositlerde yüksek oranda IL-8
ekspresyonu tespit edilmesi, lokal IL-8 üretiminin
AGEP gelişiminde anahtar rol oynadığını düşündürmektedir.32 Davidovici ve ark. 3 olguda bir
örümcek türü olan Loxosceles reclusa’nın AGEP’i
tetiklediğini belirtmişlerdir ve Loxosceles venomunun içerdiği sifingomiyelinazın IL-8, GMCSF
sitokinlerinin salınımını uyararak erüpsiyona neden olabileceğini ileri sürmüşlerdir.2

AGEP’in ayırıcı tanısında jeneralize püstüler
psoriasis (von Zumbusch tip) ve subkorneal püstüTurkiye Klinikleri J Dermatol 2008, 18
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ler dermatoz yer almaktadır 13. Klinik ayırımının
zor olduğu durumlarda histopatoloji yardımcı olabilmektedir. AGEP’in özellikle çocuk olgularda, gereksiz ve yan etki potansiyeli yüksek tedavilerden
kaçınmak amacıyla psoriasisten ayırımını yapmak
önem taşımaktadır.

AGEP kendini sınırlayan bir seyir gösterdiği
için tedavisinde sorumlu ilacın kesilmesi, topikal
steroid tedavisi ve semptomatik tedavi genellikle
yeterli olmaktadır.3,13

EOZĐNOFĐLĐ VE SĐSTEMĐK
SEMPTOMLARIN GÖZLENDĐĞĐ ĐLAÇ
ERÜPSĐYONU (DRESS) SENDROMU

DRESS sendromu ilk defa Bocquet ve ark. tarafından aromatik antikonvülzan ajanlara karşı gelişen
şiddetli ilaç hipersensitivite reaksiyonu için kullanılmıştır.33 Sendrom yüksek ateş (39-410C) ve deri
erüpsiyonu ile başlamaktadır. Deri bulguları; ilk
önce gövdede ani başlayıp vücuda yayılan makulopapüler erüpsiyon, göz etrafında daha belirgin olan
yüz ödemi ve şiddetli eksfoliyatif dermatittir. Bulgular ilaç uygulanmasından 2-6 hafta sonra başlangıç göstermektedir. Histopatolojik bulgular
nonspesifiktir; yüzeyel dermiste veya perivasküler
alanda lenfositik infiltrat bazen eozinofiller ve dermal ödem görülebilmektedir.34,35

Sendromun diğer bulguları arasında, hipereozinofili, atipik lenfositler ve iç organ tutulumu yer
almaktadır. İç organ tutulumu sonucu hepatit, miyokardit, intersitisyel nefrit, intersitisyel pnömoni,
lenfadenopati, hepatosplenomegali, artrit ve sinovit
gelişebilmektedir.34-36

Tanı klinikle ve laboratuvar bulguları ile konur. Patch test tanıda yardımcı olabilmektedir.29

DRESS sendromu multiorgan yetmezliğine yol
açarak hayati tehlikeye neden olabilmektedir.
Mortalite oranı yaklaşık %10’dur ve en sık karaciğer yetmezliği sonucu gerçekleşmektedir.33,35
Etyolojide en sık fenitoin, fenobarbital, karbamazepin gibi antikonvülzanlar ve sulfonamidler
suçlanmaktadır.36-38 Antikonvülzan kullananların
1/5000-10.000’inde DRESS sendromu geliştiği bildirilmiştir.39 Suçlanan diğer ilaçlar arasında; kalsiyum kanal blokörleri, allopurinol, ranitidin,
Turkiye Klinikleri J Dermatol 2008, 18
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talidomid, ibuprofen, altın tuzları, minosiklin, Dpenisilamin, hidroklorotiazid, siklosporin, sulfasalazin,3,34,35,40 nevirapin,41 teikoplanin ve vankomisin42 yer almaktadır.
DRESS sendromunun patogenezi tam olarak
aydınlatılamamıştır fakat bazı hipotezler ileri sürülmüştür. Antikonvülzanların tetiklediği DRESS sendromunda, genetik yatkınlığın rol oynadığı
düşünülmektedir. Hipoteze göre, ailesinde DRESS
sendromu öyküsü olan olgularda antikonvülzanların metabolik ürünü olan toksik arena-oksitin metabolizmasında rol oynayan epoksit hidrolazın
fonksiyonunda yetersizlik gelişmekte, toksik metabolit birikimi sonucunda hücre fonksiyonunda bozulma ve/veya immün yanıt başlangıcı
gerçekleşmektedir.43 Başka bir hipotez de, human
herpes virus-6 (HHV-6) infeksiyonunun DRESS
sendromu gelişiminde kofaktör olarak rol oynadığı
yönündedir. Primer HHV6 infeksiyonun veya infeksiyonun reaktivasyonunun ilaçların detoksifikasyonundan sorumlu enzimleri engelleyebileceği
ve hatta deri lezyonlarına ve iç organ tutulumuna
neden olabileceği düşünülmektedir.34,35,42,44

Ayrıca interlökin 5 (IL-5) seviyesindeki artışın sendrom ile ilişkili olduğu saptanmıştır.45 IL-5
eozinofil yaşam faktörüdür. Steroidlerin, eozinofil
apoptozisini uyarıp dolaşımdaki eozinofil sayını
azaltarak DRESS sendromunda etkili oldukları düşünülmektedir.38

DRESS sendromu ayırıcı tanısında akut viral
infeksiyonlar (EBV, HIV, CMV, influenza virusu),
Kawasaki sendromu, serum hastalığı, vaskülit, idiyopatik hipereozinofilik sendrom, lenfoma, ilacın
indüklediği psödolenfoma yer almaktadır.35,46

DRESS sendromu için standart bir tedavi yoktur. Sorumlu ilacın hemen kesilmesi prognoz açısından hayati önem taşımaktadır. En sık kullanılan
tedaviler arasında yüksek doz glukokortikoidler
yer almaktadır ve dramatik düzelme sağlayabilmektedirler. Antikonvülzanların tetiklediği DRESS
sendorumunda yüksek doz intravenöz N-asetil-sistein (NAC) kullanılmaktadır. NAC glutatyon prekürsörüdür,
glutatyon
antikonvülzanların
detoksifikasyonunda rol oynamaktadır.34,35,47,48

Sonuç olarak, DRESS sendromu geç başlangıç
ve yavaş seyir göstermesi, birçok infeksiyöz hasta87
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lıkla klinik benzerlik göstermesi nedeniyle zor tanı konulabilecek bir durumdur. Fakat hayati tehlikesi nedeniyle gözden kaçırılmamalıdır.

BABOON SENDROMU

Baboon sendromu, karakteristik dağılım paterni
gösteren sistemik allerjik dermatit formudur. Daha
önce allerjene topikal olarak maruz kalıp duyarlanmış olgularda, aynı allerjene oral, parenteral veya
inhalasyon yolu ile tekrar maruz kalındığında görülmektedir.49 Anderson ve ark. 1984’de nikel, civa ve ampisilinin sistemik uygulanması veya
absorbsiyonu sonucu 3 olguda, kalça ve fleksural
bölgelerde eritem tespit etmişler ve bu tabloyu maymunun kırmızı kalçasına benzemesi nedeniyle “baboon sendromu” olarak adlandırmışlardır.50

Sendromun klinik paterni allerjene maruziyetten sonraki 1-2 gün içinde gelişen, uyluk ön-iç
kısmında v şeklinde, kalçalarda, anogenital ve fleksural bölgelerde ise keskin sınırlı, diffüz, simetrik
eritem şeklindedir. Bazı olgularda püstül ve bül izlenebilmektedir. Sendroma sistemik semptom ve
bulgular eşlik etmez.51,52

Baboon sendromu en sık çocuklarda izlenmektedir.52 Sendromun ana tetikleyici nedeni kırılan termometrelerden inhale edilen civa
buharıdır.49,50,52,53 Topikal antiseptiklerde kullanılan civakromu ve aşılarda koruyucu olarak kulla-
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nılan thimerosal civaya karşı duyarlanma gelişmesine neden olmaktadır.54,55 Diğer tetikleyici metaller arasında nikel, kobalt ve altın tuzları yer
almaktadır.56-58 Ampisilin,50 amoksisilin,59 roksitromisin,60 terbinafin61 ve 5-aminosalisilik asitin 62 sistemik uygulanması diğer tetikleyici faktörlerdir.
Baboon sendromunda patch test uygulaması allerjeni tespit edebilmektedir.
Histopatolojik bulgular spesifik olmamakla
birlikte genellikle mononükleer hücrelerin bazen
de nötrofil ve eozinofillerin oluşturduğu perivasküler infiltrat izlenmektedir.51,63

Baboon sendromunun patogenezi halen net
olarak açıklanamamıştır. Sistemik allerjik reaksiyon ile HLA tipleri arasında ilişki olabileceğine dair sınırlı da olsa veriler mevcuttur.64,65 Wen ve ark.
civaya bağlı fleksural bölgelerde gelişen baboon
sendromunda, civa buharının, sistemik absorbsiyona uğradıktan sonra vücuttan ter bezleri yolu ile
atıldığını ve bu bölgelerde topikal inflamasyona neden olduğunu ileri sürmüşlerdir.49 Patogenezde,
HLA tipleri, metabolizma, ter bezi sayısı ve dağılımı gibi bireysel faktörlerin önemli olabileceği üzerinde durulmaktadır.53

Sonuç olarak, baboon sendromu kolay tanı konabilen bir durumdur. Çocuklarda viral ekzantem
ile karışıp yanlış tanıya neden olabileceği için akılda tutulması gereken bir antitedir.52
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