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TENOKS‹KAM ‹LE GEL‹ﬁEN B‹R GENERAL‹ZE
(MULT‹FOKAL) BÜLLÖZ F‹KS ‹LAÇ
ERÜPS‹YONU OLGUSU
ÖZ
Özer ARICAN
Mustafa ÜRÜN

iks ilaç erüpsiyonu; oldukça s›k görülen, sebep olan ilac›n her al›m›ndan sonra, genellikle vücudun ayn› bölgesinde ya da bölgelerinde ortaya ç›kan, lokalize eritem, hiperpigmentasyon ve
büllerle seyredebilen bir deri hastal›¤›d›r. Nadiren dissemine lezyonlara da rastlanmaktad›r. Bir çok
ilaca ba¤l› olarak fiks ilaç erüpsiyonu geliﬂebildi¤i bildirilmektedir. Çeﬂitli antibiyotikler, a¤r› kesici/antiinflamatuvar ilaçlar, barbitüratlar, fenolftalein içeren laksatifler, metronidazol, oral kontraseptifler ve kinin bu konuda suçlanan baﬂl›ca ilaçlard›r. Bu olguda, a¤r› kesici olarak tenoksikam
içeren bir supozituvar kullan›m›ndan sonra vücudunda generalize büllöz fiks ilaç erüpsiyonu geliﬂen 61 yaﬂ›ndaki bir kad›n hasta nadir görülmesi ve klinikte ay›r›c› tan›s›ndaki önemi vurgulamak
için sumulmuﬂtur.
Anahtar sözcükler: Fiks ilaç erüpsiyonu, Bül, Tenoksikam.
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CASE REPORT

A CASE OF TENOXICAM INDUCED
GENERALIZED (MULTIFOCAL) BULLOUS FIXED
DRUG ERUPTION
ABSTRACT
ixed drug eruption is a common cutaneus reaction characterized by the formation of localized
erytema, hyperpigmentation and blisters that recur at the same cutaneous site or sites each
time when the drug is ingested. Rarely it can be disseminated. Fixed drug eruption has been
reported with many drugs. The most frequently causative agents are various antibiotics, analgesic/anti-inflammatory drugs, barbiturates, laxatives that contain phenolphthalein, metronidazole, oral contraceptives and quinine. Herein, we report a case of a generalized bullous fixed
drug eruption developing in a 61-year-old female patient after using a suppository containing
tenoxicam for the purpose of analgesia. We present the case because of its rarity to emphasize
the clinical importance of the differential diagnosis.
Key words: Fixed drug Eruption, Blister, Tenoxicam.
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G‹R‹ﬁ
iks ilaç erüpsiyonu (F‹E); s›k görülen, sebep olan ilac›n her
al›m›ndan sonra, genellikle vücudun ayn› bölgesinde ortaya ç›kan, lokalize eritem, hiperpigmentasyon ve büllerle seyredebilen bir deri hastal›¤›d›r (1-3). Nadiren generalize büllöz lezyonlara da yol açabilmektedir (1,2).
Bu yaz› kapsam›nda, a¤r› kesici olarak tenoksikam içeren
bir ilaç al›m›ndan sonra vücudunda generalize büllöz fiks ilaç
erüpsiyonu geliﬂen 61 yaﬂ›ndaki bir kad›n hastay› nadir görülmesi ve ay›r›c› tan›daki önemi aç›s›ndan sunulmas› uygun bulunmuﬂtur.

F

OLGU
oliklini¤e baﬂvuran 61 yaﬂ›ndaki kad›n hasta, vücudunda

Portaya ç›kan k›zar›kl›k ve sulant›l› yaralardan ﬂikâyetçiydi.
Beﬂ gün önce eklemlerindeki ﬂiddetli a¤r› nedeniyle tenoksikam içeren bir supozituvar kullanm›ﬂ ve bundan yaklaﬂ›k iki
gün sonra lezyonlar ortaya ç›km›ﬂt›. Yap›lan dermatolojik
muayenesinde her iki diz, dirsek, ayak s›rt›, gluteal bölge ve
s›rt orta hatta keskin s›n›rl›, lividi eritemli, yer yer hiperpigmente, yaklaﬂ›k 3x3-10x10 cm aras›nda de¤iﬂen çaplarda çok
say›da sa¤lam ve aç›lm›ﬂ/erode büllöz lezyonlar› mevcuttu.
Daha önce benzer ilaç kullan›m öyküsü yoktu ve ayn› bölgelerde hiç bu tarz lezyonlar oluﬂmam›ﬂt›. Yap›lan rutin laboratuvar incelemelerinde herhangi bir anormallik saptanmad›.
Hastada baﬂka bir dermatolojik ve sistemik bulguya rastlanmad›. Bu bulgular›n ›ﬂ›¤›nda hastam›za klinik olarak “büllöz fiks ilaç erüpsiyonu” (BF‹E) tan›s› konuldu.
Olguda tenoksikam al›m›n› keserek, sistemik fluokortolon 20 mg/gün, oral antihistaminik, ›slak pansuman ve topikal antibiyotik, steroid ve çinko içeren kar›ﬂ›m› lokal olarak
uygulamaya baﬂland›. Bir hafta sonra fluokortolon 20 mg/gün
kesilip metilprednizolon 16 mg/gün’e geçildi. Ard›ndan bir
hafta sonra da kortizon dozu 8 mg/gün’e indirilerek yine bir
hafta sonra gün aﬂ›r›ya geçilip tedavi sonland›r›ld›. Tedavi sonunda lezyonlar tamamen geriledi. Hastada birinci ay›n sonunda herhangi bir relaps görülmedi.

TARTIﬁMA
Fiks ilaç erüpsiyonu, birçok hastada 6 ya da daha az, s›kl›kla
da tek lezyon ﬂeklinde ortaya ç›kar ve nadiren dissemine lezyonlara da rastlanabilir (1,2). Deri döküntülerinin ilac›n al›m›ndan 30 dakika ile 16 saat sonra ortaya ç›kt›¤› bildirilmektedir. Bu süre 48 saate kadar uzayabilmektedir (4,5). Bizim
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olgumuzda her iki diz, dirsek, ayak s›rt›, gluteal bölge ve s›rt
orta hatta keskin s›n›rl›, eritemli ve yer yer hiperpigmente
olan de¤iﬂik çaplarda büllöz lezyonlar mevcuttu ve bu lezyonlar tenoksikam al›m›ndan yaklaﬂ›k 36-48 saat sonra ortaya
ç›kmaya baﬂlad›.
Hastal›¤›n etyolojisi tam olarak aç›klanamamakla birlikte
özellikle lezyon bölgesindeki keratinositler taraf›ndan intersellüler adezyon molekül-1 salg›lanmas› ve bunlarla aktive
edilen T-lenfositlerin epidermal hasara neden oldu¤u ileri sürülmektedir (5). Ailesel olgular›n bildirilmesi genetik yatk›nl›¤›n önemli bir faktör olaca¤›n› düﬂündürmektedir (6). Bizim olgumuzda aile öyküsü saptanmad›. Vücudun herhangi
bir yerinde lezyon görülebilmekle birlikte lezyonlar yar›ya yak›n oranda oral ve genital mukozada ortaya ç›kmaktad›r. Genital F‹E, genital ülser nedeniyle baﬂvuran ve seksüel geçiﬂli
hastal›k araﬂt›r›lan olgular›n yaklaﬂ›k %2’sini oluﬂturur (2,6).
Bizim olgumuzda oral-genital mukoza tutulumu yoktu.
Hastal›¤›n tan›s› klinik olarak konur. Gerekirse histopatolojik incelemeye baﬂvurulur. Tan›n›n kesinleﬂtirilmesi için
oral provokasyon testleri yap›labilir fakat generalize büllöz
erüpsiyon riski taﬂ›mas› nedeniyle rutinde önerilmemektedir
(6). Histopatolojik de¤iﬂiklikler eritema multiforme ve toksik
epidermal nekroza benzer. Akut lezyonlardan yap›lan biyopside, bazal tabakada hidropik dejenerasyon, papiller dermiste
ödem ve subepidermal bül formasyonu, dermo-epidermal bileﬂkede eozinofillerin eﬂlik etti¤i yayg›n lenfosit infiltrasyonu
ve nekrotik keratinositler izlenir (7). Hastam›z›n kabul etmemesi nedeniyle biyopsi yap›lamad›.
Oksikam grubundan bir tienotiazin derivesi olan, kuvvetli antiinflamatuvar, analjezik, ve antipiretik etkilere sahip
olan tenoksikam, güçlü bir prostaglandin sentez inhibitörüdür. ‹lac›n gastrointestinal sistemde bulant›, diare, konstipasyon, merkezi sinir sisteminde baﬂ dönmesi, baﬂ a¤r›s›, üriner
sistemde BUN ve kreatinin art›ﬂ› gibi yan etkileri vard›r. Daha önceleri oksikam grubundan piroksikama ba¤l› non-pigmente F‹E bildirilmiﬂtir.
Akut olarak ortaya ç›kan, yayg›n, sa¤lam ve aç›lm›ﬂ/erode
büllöz lezyonlar ile seyreden BF‹ vakalar›nda; yan›k, irritan
kontakt dermatit, fototoksik dermatit, stafilokoksik haﬂlanm›ﬂ deri sendromu (SSSS) ve toksik epidermal nekroz
(TEN)/Stevens-Johnson sendromu (SJS) ay›r›c› tan›ya girer.
Özellikle ikinci derece yan›klar yayg›n erozyonlarla kendini
gösterebilir. Is› ile temas bizim hastam›z›n öyküsünde yoktu.
Sülfirik asit gibi güçlü asitler ve gazya¤› gibi organik çözücüler ile karﬂ›laﬂma sonras› ortaya ç›kan irritan kontakt dermatitte (kimyasal yan›k) ise lezyonlar›n lokalizasyonu temas yeri
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ﬁekil 2— Lividi eritemli zeminde geliﬂen büllöz ve erode büllöz alanlar›n
yak›ndan görünümü.

ﬁekil 1— Dizler, el s›rtlar› ve ayak bileklerini etkileyen lezyonlar.

ile s›n›rl›d›r ve daha çok aç›k bölgelerde ortaya ç›kar. Böyle
bir temas öyküsü bizim hastan›n anamnezinde yoktu ve lokalizasyon olarak da uyumsuzdu. Güneﬂ ›ﬂ›nlar› ile temas sonras› birkaç saat içinde ortaya ç›kan fototoksik dermatitte ise lezyonlar güneﬂ gören bölgelerde yerleﬂir. Bizim hastam›zda lezyonlar›n ortaya ç›k›ﬂ süresi ve lokalizasyonu bu tabloya uymuyordu. Erozyonlara eﬂlik eden yayg›n eritem SSSS’nu akla getirir. Bu sendrom daha çok yeni do¤an ve iki yaﬂ alt› bebekler
ile immünsüprese eriﬂkinlerde izlenir. Bizim olgumuzda immünsüprese bir durum söz konusu de¤ildi ve klinik bu tabloya uymuyordu. Genel durum bozuklu¤u, deride yayg›n erozyon ve ﬂiddetli mukozal tutulumla seyreden TEN/SJS en s›k
antikonvülzan ajanlar, sülfonamidler, antimalaryaller ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlara ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Bizim olgumuzda ilaç öyküsü olmas›na ra¤men oral tutulum
yoktu ve hastan›n genel durumu TEN/SJS’da beklenene göre
oldukça iyiydi (8).
F‹E’nin tedavisinde en etkin çözüm etken olan ilac›n ke-
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silmesidir. Bunun d›ﬂ›nda non-erode lezyonlarda topikal kortikosteroidler, erode lezyonlarda ›slak pansuman ve topikal
kortikosteroidler, yayg›n, generalize ve çok a¤r›l› oral mukoza tutulumu olan hastalarda iki hafta kadar sistemik kortikosteroid tedavisi (prednison, 1 mg/kg/gün) uygulanabilir (9).
Bizim olgumuzda da sorumlu ilac›n al›m›n›n sonland›r›lmas›yla beraber sistemik steroid ve sistemik ve topikal destekleyici tedavilere h›zl› cevap al›nd› ve tam remisyon sa¤land›.
Yaﬂl›larda çok say›da ilaç kullan›m› nedeniyle ilaç reaksiyonlar›na daha s›k rastlanmaktad›r. ‹laca ba¤l› yan etkilerin
en s›k görüldü¤ü organlardan biri de deridir. Bu hastalarda
iyi anamnez al›nmas› ve hastan›n kulland›¤› tüm ilaçlar›n sorgulanmas› tedavi aç›s›ndan zaman kayb›n› önleyecektir. Hastalar ço¤u zaman s›k kulland›klar› ilaçlar hakk›nda bilgi vermekte nadir ya da tek kullan›ml›k ilaçlar›n› ya önemsememekte ya da hat›rlamamaktad›r. Bu aç›dan hastaya gerekli süre tan›nmal› ve hat›rlamas›na yard›mc› olacak sorular sorulmal›d›r. Ayr›ca, ilaç yan etkilerinin bildirimi benzer olgularda daha h›zl› tan›ya gitmeyi sa¤layabilecektir. Burada analjezi amac›yla tenoksikam al›m›n› takiben geliﬂen büllöz lezyonlar› olan yaﬂl› bir hasta ay›r›c› tan›s›n›n önemi nedeni ile sunulmuﬂtur.
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