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ÖZ
lkemizde özellikle yaﬂl› nüfus olmak üzere halk aras›nda romatizmal hastal›klar için alternatif
bitkisel tedaviler topikal olarak uygulanmaktad›r. Dü¤ün çiçe¤i (Ranunculus) so¤uk iklimlerde
yetiﬂen bir bitki ailesidir. Ülkemizde özellikle Do¤u Anadolu bölgesinde yayg›n olarak yetiﬂmektedir. Bitki hasarland›¤› zaman bitkinin güçlü irritan yan etkilerden sorumlu olan protoanemonin aç›¤a ç›kar. Bu toksin bitkinin en çok çiçek k›sm›nda bulunur ve deri ile temas› subepidermal ayr›ﬂmaya neden olur. Burada romatizmal rahats›zl›¤› için dü¤ün çiçe¤i bitkisinin yeni açm›ﬂ çiçeklerinden yapt›¤› kar›ﬂ›m› uygulad›ktan sonra ﬂiddetli irritan fitokontakt dermatit geliﬂen 81 yaﬂ›nda bir
bayan hasta sunuyoruz. Etki ve yan etkisi tam olarak bilinmeyen bitki ekstraktlar›n›n bilinçsiz kullan›m› ölüme kadar varabilen ciddi yan etkilere neden olabilir.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›; ‹rritan Dermatit; Ranunculus.
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CASE REPORT

IRRITANT PHYTOCONTACT DERMATITIS DUE
TO BUTTERCUP (RANUNCULACEAE) IN A
GERIATRIC PATIENT
ABSTRACT
eople in our country, especially the geriatric population, might use alternative phytotherapies
topically for their rheumatoid diseases. Buttercup (Ranunculus) is a plant family that grows in
cold climates. It is especially prevalent in our country’s Eastern Anatolian region. When it is damaged, it secretes protoanemonin, which is responsible for the plant’s strong irritating side effects.
This toxin exists mostly in the flowery part of the plant and its contact with the skin causes
subepidermal splitting. Herein we present a case of severe irritant phytocontact dermatitis that
began after an 81-year-old female used a mixture consisting of newly blossomed buttercup flowers for her rheumatoid disease. Unconscious use of plant extracts whose effects and side effects
are not totally clear could cause serious side effects, and even death.
Key Words: Aged; Dermatitis, Irritant; Ranunculus.
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G‹R‹ﬁ
lkemizde geleneksel bitkisel tedavilerin topikal veya sistemik yoldan kullan›m› oldukça yayg›nd›r. Özellikle geriatrik yaﬂta bu tedavileri kullanma e¤ilimi daha s›kt›r. Bu
yaﬂ grubunda topikal kullan›m özellikle romatizmal eklem
hastal›klar› için tercih edilmektedir (1). Bilinçsiz kullan›m ise
irritan veya alerjik fitokontakt dermatit tablolar›na neden olabilir (2).
Dü¤ün çiçe¤i ailesi (Ranunculaceae=Buttercup) so¤uk ve
yüksek rak›ml› bölgeleri tercih eden bir bitki olup ülkemizde
özellikle Do¤u Anadolu bölgesinde yetiﬂir (3). Y›lda bir veya
iki kez belli mevsimlerde ortaya ç›kan türleri oldu¤u gibi y›l
boyu canl› olan türleri de bulunur. Antiinflamatuvar özellikleri nedeniyle genellikle lapa haline getirilerek kullan›m› tercih edilen bu bitki ayn› zamanda apse drenaj›, hemoroid tedavisi, kesik, yan›k ve abrazyonlarda da kullan›lmaktad›r (4).
Dü¤ün çiçe¤i türleri DNA polimeraz inhibisyonu ve serbest
oksijen radikallerinde art›ﬂa yol açarak antimutajen ve antitümoral etki de göstermektedir (5,6).
Burada romatizmal ﬂikayetleri nedeniyle dü¤ün çiçe¤ini
topikal olarak kullanan yaﬂl› bir hastada geliﬂen irritan fitokontakt dermatit tablosu sunulmaktad›r.

Ü

OLGU SUNUMU
81 yaﬂ›nda kad›n hasta sa¤ baca¤›nda yan›k görünümlü yara
nedeniyle acil servise baﬂvurdu. Yaran›n ilk olarak ayak bile¤inden baﬂlad›¤›n› ve daha sonra tüm bacakta ç›kt›¤›n› ifade
eden hasta herhangi bir maddeyle temas öyküsü olmad›¤›n›
belirtti. Dermatolojik muayenesinde sa¤ ayak bile¤inden dizine kadar olan bölgeyi kaplayan, morumsu eritemli, keskin
s›n›rl›, a¤r›l›, çok yayg›n, çeﬂitli ebatlarda seröz içerikli gevﬂek büller ve bül art›¤› erode alanlar içeren plak mevcuttu
(ﬁekil 1). Subfebril ateﬂi olan hastan›n laboratuvar tetkiklerinde kan say›m› ve biyokimya de¤erleri normal olmakla birlikte hafif CRP yüksekli¤i saptand›. Anamnez, muayene ve laboratuvar bulgular› do¤rultusunda büllöz erizipel ön tan›s›yla
klini¤e yat›r›ld›. Topikal yara bak›m tedavileri ile birlikte
hastaya Amoksisilin/Klavulonat 4x1 gram intravenöz olarak
baﬂland›. Tedavinin 48. saatinde lezyonlarda anlaml› bir gerileme olmad›¤› ve yeni bül ç›k›ﬂlar›n›n devam etti¤i gözlendi.
Ayr›ca yat›ﬂ› s›ras›nda bül s›v›s› ile temas eden sol bacak arka
yüzünde de benzer lezyonlar ortaya ç›kt›. Bu nedenle hastadan
tekrar anamnez al›nd›. Hastan›n uzun y›llard›r romatizmal ﬂikayetleri oldu¤u ve medikal tedavilerden anlaml› fayda göremedi¤i için, doktor önerisi d›ﬂ›nda, dü¤ün çiçe¤i bitkisinin
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ﬁekil 1— Sa¤ bacakta morumsu eritemli, keskin s›n›rl›, a¤r›l›, çok yayg›n,
çeﬂitli ebatlarda, seröz içerikli gevﬂek büller ve bül art›¤› erode alanlar.

özellikle yeni açan çiçeklerini ezerek bir kar›ﬂ›m yap›p bunu
sa¤ diz ve bacak ön yüzüne sard›¤› ve rahats›zl›¤›n›n bunu takiben baﬂlad›¤› ö¤renildi. Bunun üzerine hastaya irritan fitokontakt dermatit tan›s› konularak antibiyoterapi sonland›r›ld›, tek doz Betametazon dipropiyonat ampul intramuskuler
olarak uyguland›. Antihistaminik tedavisi ve topikal olarak
da epitelizan/topikal steroid/vazelin kar›ﬂ›m› baﬂland›. Hastan›n lezyonlar› bu tedavi sonras›nda postinflamatuvar hiperpigmentasyonla tamamen iyileﬂti.

TARTIﬁMA
ü¤ün çiçe¤i glikozid ranunculin içeren bir bitki türü
olup, hasarland›¤› zaman ranunculin satüre olmam›ﬂ lakton protoanemonine dönüﬂür. Protoanemonin antimikotik ve
antimikrobiyal gibi farmakolojik özelliklere sahip olmas›n›n
yan› s›ra güçlü irritan bir ya¤d›r ve lokal yan etkilerden sorumludur (7,8). Deri ile temas› sülfür ba¤lar›n› k›rarak subepidermal ayr›ﬂmaya ve dolay›s›yla bül oluﬂumuna neden olur
(9). Protoanemoninler en çok bitkinin çiçek k›sm›nda bulunmaktad›r, bunlar h›zl› bir ﬂekilde polimerize olarak irritan olmayan anemoninlere dönüﬂür. Bu nedenle irritan etki taze
ezilmiﬂ çiçek yapraklar›nda daha fazlad›r. Olgumuzda bül s›v›s› ile temas eden alanlarda bile yeni lezyon ç›k›ﬂ›n›n olmas›
bize irritan etkinin ne derece güçlü olabilece¤i konusunda fikir vermiﬂtir. Anemoninlerin ise antipiretik özellikleri nedeniyle bitkinin rahatlat›c› etkisinde pay› oldu¤u bilinmektedir
(7,8).
Fitodermatitler irritan fitokontakt dermatit, alerjik fitokontakt dermatit ve fitofotokontakt dermatit ﬂeklinde ortaya
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ç›kabilir. Hastam›z›n daha önce bu bitkiyle temas öyküsü olmamas› ve temas sonras› lezyonlar›n k›sa sürede ortaya ç›k›ﬂ›
nedeniyle tablo irritan fitokontakt dermatit olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Ülkemizden de dü¤ün çiçe¤inin lokal yan etkilerinin görüldü¤ü olgular bildirilmiﬂtir (1,10-13). Bunlar›n ortak özellikleri; hastalar›n ‹ç Anadolu ve özellikle Do¤u Anadolu Bölgesi’nden olmalar›, ileri yaﬂta olmalar› ve bitkiyi romatizmal
ﬂikayetleri nedeniyle kullanm›ﬂ olmalar›d›r. Yine ülkemizde
Emsen (13) taraf›ndan dü¤ün çiçe¤ine ba¤l› dermatit sonras›
geliﬂen sepsis nedeniyle ölümle sonuçlanan bir olgu da bildirilmiﬂtir. Biz ülkemizin özellikle do¤u bölgelerinde bitkinin
tedavi amaçl› olarak tahmin edilenden çok daha fazla kullan›ld›¤›n› düﬂünüyoruz. Her kullanan hastada yan etkinin görülmüyor olmas›n›n nedeni bitkinin çok taze olarak kullan›lmam›ﬂ olmas› ve irritan etkinin ayn› tür bitkilerde bile farkl›l›k
göstermesi olabilir.
Bitki ekstraktlar›n›n deri ve deri hastal›klar› üzerinde bilimsel olarak ortaya tam konamam›ﬂ olumlu etkileri olsa bile,
iyi araﬂt›r›lmam›ﬂ ve yan etkileri tam olarak kestirilemeyen
bitkilerin kullan›m› zaman zaman beklenmeyen ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Fitokontakt dermatitler ülkemizde özellikle yaﬂl› popülasyonda halen önemli bir sa¤l›k
problemidir. Hastalardan hikaye almakta yaﬂanan zorluklar ve
hastal›¤›n di¤er dermatolojik hastal›klar› taklit edebilme
özelli¤i tablonun önemini art›rmaktad›r.
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