
Dr. Ufuk Kavuzlu,1 Uzm. Dr. Belma Türsen,2 Prof. Dr. Tamer İrfan Kaya,¹ Prof. Dr. Ümit Türsen1

¹Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
2Mersin Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Mersin

Yazışma Adresi: Ümit Türsen, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin 
E-posta: utursen@gmail.com

Özet

Okskarbazepin İle İndüklenen Büllöz Fiks İlaç Erupsiyonu

Fiks ilaç erupsiyonu ilaç alımı ile hep aynı deri veya mukoza böl-
gesinde oluşan,tekrarlayıcı, keskin sınırlı kırmızı-mor renkte
makül, plak ve bazen bül veya erozyon oluşumu gösteren, her
zaman sorumlu ilacın alımından sonra tekrarlayan sık gözlenen
bir kutanöz ilaç reaksiyonudur. Sık gözlenen deri bölgeleri dudak,
oral mukoza, eller, genital bölge ve perineal alanlardır. Okskar-
bazepin anti-epileptik veya anti-konvülzan ilaç grubundadır. Nö-
bete neden olan sinir uyarımlarını azaltmaktadır. Yeni
antiepileptik bir ilaç olan okskarbamazepin %10-15 oranında
DRESS sendromu ve makülopapüler deri döküntüsü gibi değişik
ilaç erupsiyonlarına da yol açabilmektedir. Burada aromatik an-
tikonvülzan okskarbazepin tedavisi sonrası gelişmiş el lokalizas-
yonlu büllöz fiks ilaç erupsiyonu olgusu, ikinci bildiri olarak
sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fiks ilaç erupsiyonu, okskarbazepin

Abstract

Oxcarbazepine Induced Bullous Fixed Drug Eruption

Fixed drug eruption (FDE) is a common cutaneous drug adverse
effect characterized by recurrent, sharply demarcated, red to livid
maculae that evolve into plaque or bullae and erosions at the
same skin or mucosal site after every intake of  the causative
drug. Common locations are the lips, oral mucosa, hands, geni-
tals, and perianal area. Oxcarbazepine is in a group of  drugs
called anticonvulsants, or antiepileptic drugs. It works by de-
creasing nerve impulses that cause seizures. The new anti-epilep-
tic drugs, oxcarbazepine, can induce various cutaneous eruptions
including DRESS syndrome, and maculapapular skin rash as
%10-15. We report a hands bullous FDE caused by the aromatic
anticonvulsant oxcarbazepine as second report. 
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Giriş

Fiks ilaç erupsiyonu (FİE) ; ilaç alımı ile hep aynı
deri bölgelerinde oluşan eritem, ödem, bül oluşumu
gösteren, yuvarlak plaklarla karakterize bir kutanöz
ilaç reaksiyonudur (1). FİE bütün kutanöz ilaç re-
aksiyonlarının %16-21’ini oluşturur (2). Antiepilep-
tik ilaçlar kutanöz ilaç reaksiyonlarının en sık
nedenlerinden birisidir. Klinik spektrum hafif  ma-
külopapüler döküntüden şiddetli, hayatı tehdit eden
Steven-Johnson sendromu ve toksik epidermal nek-
rolize (TEN) kadar değişir (3, 4). Okskarbazepin
karbamazepinin 10-keto analoğu antiepileptik bir
ilaçtır (5). Karbamazepin kullanan hastalarda %10-
15 arasında görülen deri döküntülerinin, bu ilacın
yerine okskarbazepine geçildiğinde ortadan kaybol-
duğu belirtilmiştir (6). Burada okskarbazepin teda-

visi sonrası her iki elde büllöz fiks ilaç erupsiyonu
gelişen 40 yaşında erkek olgu sunulmaktadır.

Olgu

Kırk yaşında erkek hasta, her iki avuç içinde soyulma ve
her iki el sırtında su toplayan kabarıklık şikayeti ile kliniği-
mize başvurdu. Öyküsünde lezyonlarının iki gün önce çık-
maya başladığı öğrenildi.

Özgeçmişinde beş yaşından beri epilepsi nedeni ile takip
edildiği, son dört yıldır hastanemizin nöroloji bölümünde
takip edildiği ve beş gün önce kullandığı mevcut tedavi ye-
rine okskarbazepin tedavisi başlanıldığı öğrenildi. Hastanın
soygeçmiş ve sistemik muayenesinde özellik yoktu.

Dermatolojik muayenesinde; her iki el dorsalinde yaygın
büllöz lezyonlar (Resim 1); her iki palmar bölgede geniş,
erode alanlar mevcuttu. Hastanın sol el avuç içindeki lez-
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yonundan biyopsi alındı, biyopsi sonucunda dermis ve pe-
rivasküler alanda lenfosit infiltrasyonu izlendi.

Laboratuar tetkiklerinde; kan sayımı, rutin biyokimya tet-
kikleri ve elektrolit değerleri normal değerde idi. Büllöz lez-
yon aspire edildi ve sıvı kültüre gönderildi. Kültürde üreme
olmadı.

Nöroloji bölümüne konsülte edilen hastanın mevcut teda-
visi kesildi ve mevcut tedavisi valproik asit ile değiştirildi.

Tedavisinde; gümüş sülfadiazin ile yara bakımı ile 60
mg/gün metilprednisolon başlanıldı. Tedavi başlanıldıktan
iki gün sonra büllöz lezyon çıkışı kesilen hastaya sekiz gün
60 mg metilprednizolon tedavisi verildikten sonra tedavi
dozu 40 mg’a düşürülerek hasta taburcu edildi. İki hafta
sonra kontrol amaçlı kliniğimize gelen hastanın her iki pal-
mar bölgesindeki erode alanları epitelize olmaya başlamıştı
(Resim 2) .Hastanın sistemik steroid tedavisi azaltılarak
kesildi ve tedaviye topikal yara bakımı ile devam edildi.

Tartışma

Fiks ilaç erupsiyonu ilaç alımından sonra birkaç saat
veya gün içinde oluşur. Ekstremiteler, dudaklar, oral
mukoza, genital ve perianal bölgeler en sık etkilenen
bölgelerdir (1, 7). Fiks ilaç erupsiyonunun en karak-
teristik bulgusu benzer lezyonların benzer lokalizas-
yonlarda kalıcı hiperpigmentasyon bırakarak aylar,
yıllar boyunca tekrar tekrar oluşmasıdır (2).

Bizim olgumuzda mevcut lezyonlar ilaç alımından
yaklaşık üç gün sonra her iki el bölgesinde meydana
geldi. 

Okskarbamazepin karbamazepinin 10-keto analo-
ğudur ve karbamazepine benzer şekilde etkinliğini
voltaj bağımlı sodyum kanallarını bloke ederek gös-

terir. Daha önce yapılan çalışmalarda okskarbaze-
pine bağlı ilaç reaksiyonlarının karbamazepinden
daha az olduğu görülmüştür (6). Karbamazepinin
yan etki oluşturmasında en büyük etken 10,11 epok-
side metabolize olmasıdır. Okskarbazepin ise redük-
siyon ve konjugasyon yolu ile metabolize edilerek
monohidroksi türevi idrarla dışarı atılır (3, 4). Kar-
bamazepini tolere edemeyen hastalarda okskarba-
zepin güvenli bir seçenektir. Önceki klinik
çalışmalar karbamazepin, okskarbazepin, fenobar-
bital, fenitoin ve lamotrigin gibi aromatik ilaçların
çapraz reaksiyon verdiklerini göstermiştir (3, 4).
Bizim olgumuzda ise okskarbazepin kesildikten
sonra valproik asit başlanıldı ve yan etki gözlen-
medi.

Okskarbazepine bağlı deri reaksiyonları hafif  ma-
külopapüler döküntüden TEN gibi ciddi reaksiyona
kadar değişmektedir (5, 8). Literatürde okskarbaze-
pine bağlı FİE Schuster ve ark.’nın yaptığı bir çalış-
mada penis üzerinde gözlenmiştir (9). Bu anlamda
bizim olgumuzun literatürde tanımlanan ikinci olgu
olduğunu düşünmekteyiz.

Bu reaksiyonların altında yatan mekanizmalar tam
olarak bilinmemekle beraber son zamanlarda oks-
karbazepin kaynaklı ilaç reaksiyonlarında HLA B
1502 geninin rolü tartışılmaktadır (6). 

Tedavide öncelikli olan, neden olan ilaç ve çapraz
reaksiyona giren maddelerden reaksiyonun tekrar-
lamasını önlemek amacıyla kaçınmaktır (2). Güçlü
yerel steroidler, intralezyoner steroidler erode olma-
yan lezyonların şiddetini azaltabilir, iyileşme sağla-
yabilir. Erode lezyonların reepitelizasyonu ise
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Resim 1. El dorsalinde büllöz lezyonlar Resim 2. Tedavi sonrası gelişen reepitelizasyon



basitrasin veya gümüş sülfadiazinli kremler veya
yara örtüleri ile sağlanabilir (1). Bizim olgumuzda da
tedavi olarak hastaya sistemik steroid verildi ve
gümüş sülfadiazinli yara bakımı uygulandı.

Okskarbazepin ile ürtiker, anjiyoödem, makülopa-
püler ilaç erupsiyonu, DRESS sendromu, TEN, Ste-
ven-Johnson sendromu gibi deri döküntüleri
oluşabilmektedir. Okskarbazepine bağlı fiks ilaç
erupsiyonu gözlenen literatürde ikinci olgu oldu-
ğunu düşündüğümüz bu olgu nedeniyle fiks ilaç
erupsiyonunun etkenleri arasında okskarbazepinin
de yer alacağı kanısındayız.
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