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1 | GİRİŞ 

 
İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonları (İADR'ler) popülasyonun %7'sinden 

fazlasını etkilemektedir,  doktorlar ve hastalar için endişe kaynağıdır.1,2 Cilt, 

farklı morfoloji, kronoloji ve mekanizmalara sahip, geniş bir yelpazede 

görülen reaksiyon tipleriyle en sık tutulan organdır.1,3,4 Farklı antiteler 

sadece özel klinik özelliklere sahip değildir, aynı zamanda reaksiyondan 

sorumlu ilaçlar, tanı yöntemleri ve tedavi açısından farklılıklar içermektedir. 

Bu yazıda örneğin FİE (fiks ilaç erüpsiyonu),    DRESS (eozinofili ve sistemik 

semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu), SJS/TEN (Stevens-Johnson  

 

 
 

sendromu/toksik epidermal nekroliz) ve anafilaksi gibi klinik 

prezentasyon ve prognoz açısından farklılıkları belirgin olan klinik 

antiteleri tanımladık. Benign ekzantemler için, bir alt sınıflandırma (örn., 

morbilliform, likenoid veya makülopapüler) öne sürülmüştür ancak bu 

terimler, benign fenotipleri ayırt etmek için patolojik veya prognostik 

sonuçlara ait kanıtlara dayanmadığından sadece tanımlayıcı 

niteliktedir. Bu nedenle, tüm benign ekzantemleri topluca 

makülopapüler ekzantemler (MPE'ler) olarak nitelendirdik. 

 

 
 

 

Kısaltmalar: AGEP, akut jeneralize ekzantematöz püstüloz; KİADR, kutanöz ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu; İADR, ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu; DRESS, 

eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu; EBV, Epstein-Barr virüsü; FDE, fiks ilaç erüpsiyonu; GBFİE, jeneralize büllöz fiks ilaç erüpsiyonu; 

MPE, makülopapüler ekzantem; NSAİİ'ler, nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar; PCR, polimeraz zincir reaksiyonu; SCAR, şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar; 

SDRIFE, simetrik ilaçla ilişkili intertriginöz ve fleksural ekzantem; SJS, Stevens-Johnson sendromu; TEN, toksik epidermal nekroliz; TNF, tümör nekroz faktörü. 
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Özet 

İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonları (İADR'ler) yaygındır ve cilt, geniş bir yelpaze halinde görülen 

reaksiyon tipleriyle  en sık tutulan organdır. Kutanöz İADR'lerin (KİADR) tanısı, ayırıcı tanıya 

giren birçok durum nedeniyle zor olabilir. Doğru tanı ve tedavi için doğru 

sınıflandırma önemlidir. Bu kılavuzlarla, kesin tanımları vermeyi ve hekimlerin 

KİADR'yi doğru sınıflandırması için ihtiyaç duyacağı genel bilgileri sağlamayı 

amaçlıyoruz. 
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Yanlış sınıflandırma, kolaylıkla teşhis ve tedaviyle ilgili yanlış sonuçlara yol 

açabilir. Doğru tanısal sınıflandırmayı kolaylaştıran bu kılavuz, İADR'nin 

klinik bulgularına odaklanmaktadır. Uluslararası ilaç alerjisi uzlaşısında 

önerildiği üzere belirli bir ilacın normal bir kişi tarafından tolere edilen 

dozuna maruziyetle başlayan, klinik olarak alerjiye benzeyen, objektif olarak 

tekrarlanabilen semptom veya belirtiler için İADR terimini kullanıyoruz ve 

kutanöz İADR'ye (KİADR) odaklanıyoruz.1 KİADR terminolojisi için 

kullanılan diğer terimler Tablo S1'de açıklanmaktadır. 

Kılavuz, hekimlerin İADR'yi doğru bir şekilde sınıflandırması için 

gereken yaklaşımı sağlayarak KİADR'yi yöneten tüm klinisyenlere yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. Önemli olarak, KİADR’nin kesin tanımlamalarını 

refere edilirken standart bir araç olarak kullanılması umuduyla  bu kılavuza 

dahil ettik. Bu kılavuzda, İADR'nin ne zaman düşünüleceğine ilişkin kriterler, 

KİADR'ye genel bir bakış ve sınıflandırma, ciltteki morfolojik özelliklerin 

ayrıntılı klinik tanımlaması, ürtiker ve ekzantemler arasındaki farklar, ayırıcı 

tanılar, farklı KİADR biçimlerinin nasıl ayırt edileceği, tehlike işaretleri ve 

teşhis ve tedavi için önemli hususlar yer almaktadır.  

Kılavuzun diğer bölümü, hastaların cilt bulgularının standartlaştırılmış, 

daha iyi bir tanımını ayrıca hastaya hekim tarafından aktarılacak önemli 

bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Son olarak, denetim noktalarına dair 

öneriler de kılavuza dahil edilmiştir. 

 

 
 

2 | GEREÇ VE YÖNTEMLER 
 
Bu kılavuz, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi (EAACI) tarafından 

onaylanmış ve Kutanöz İlaç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının 

Sınıflandırılması Çalışma Grubu tarafından üstlenilmiştir. Kanıtların yanı 

sıra uzman görüşüne de dayanmaktadır. Hazırlık aşamasında, 

MEDLINE’da, Tablo S1’de listelenen arama kelimelerine odaklanılarak bir 

literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Bu makalenin içeriğini, sistemik 

maruziyet sonrası gelişen KİADR ile sınırlandırdık. Bu kılavuzların 

geliştirilmesi esnasında, istişare süreci Kasım 2016'da Münih'te, Nisan 

2017'de Zürih'te ve Haziran 2017'de Helsinki'de yapılan toplantıları 

içermektedir. Yorumlar ve öneriler tüm grup tarafından dikkatlice 

değerlendirilmiş ve onaylanmıştır. 

 
 

3 | KUTANÖZ İADR'lerin TANIMI 

 
3.1 | Kutanöz İADR'lerin sınıflandırılması 

 
KİADR'nin iyi tanımlanmış antiteler halinde doğru sınıflandırılması, 

kapsamlı bir klinik muayeneye ve cildin morfolojik özelliklerinin doğru 

tanımlanmasına bağlıdır. Deri lezyonları sonraki tanı için gerekli temeli 

oluşturduğu için bunlar Şekil S1 ve Tablo S2'de açıklanmış ve özetlenmiştir. 

Ayrıca, morfolojik tanım için kullanılan dermatolojik terimler Tablo S3'te 

verilmiştir.  

İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonları ayrıca kronolojiye göre de 

sınıflandırılmıştır. Erken (akut) İADR'ler hemen hemen her zaman ilk bir 

saat içinde ortaya çıkan ürtiker, anjiyoödem ve/veya anafilaksiye karşılık 

gelir, erken olmayan (geç) ekzantemler ilaç alımından 6 saat, çoğunlukla 

24 saat sonra oluşur. Birincil lezyonların ve klinik özelliklerin 

nitelendirilmesine dayanan morfolojik sınıflandırma çok önemli olmakla 

birlikte, bazen kronoloji, tanı hakkında daha fazla ipucu verir veya 

 

KİADR'nin dışlanmasına veya KİADR'leri birbirinden ayırmaya 

yardımcı olur. Örneğin, kronoloji ürtiker ile erken MPE'leri birbirinden 

ayırmada çok yararlıdır (Tablo 1). Sonradan bildirilen kronoloji geçmişinin 

potansiyel olarak güvenilmez olduğunu kabul etmek önemlidir çünkü 

hasta tarafından alınan bilgilere bağlıdır. Morfoloji, akut fazda deneyimli 

hekimler tarafından değerlendirildiğinde daha güvenilirdir ancak doğru 

şekilde tanımlanması ve sınıflandırılması gerekir. Hastalığın boyutu 

jeneralize (yaygın; cildin majör bölgeleri muaf değildir), dissemine (çeşitli 

cilt bölgeleri tutulur) veya lokalize (vücudun belirli bir bölgesiyle sınırlı) 

olarak tanımlanabilir. 

 

 
3.2 | Jeneralize veya dissemine İADR'nin klinik 

fenotipleri 

 
 

3.2.1 | Ürtiker, anjiyoödem ve anafilaksi 
 

Ürtiker, anjiyoödeminin eşlik ettiği veya etmediği, değişken sayı ve 

büyüklükte kabarıklıkların (süperfisyal dermisin sınırları belirgin, kabarık 

eritem ve ödemi) ani görünümüyle karakterizedir (Şekil 1 ve 2).5 

Kabarıklıklar vücudun herhangi bir yerinde lokalize olabilir. Ürtiker, 

genellikle 24 saat içinde5 cildin normal görünümüne döndüğü, kısa süreli 

bir tabiata sahiptir ancak yeni lezyonların sürekli görünmesi ve 

kaybolması karakteristiktir.6  

      Cilt ödemi daha da genişlediğinde ve daha derin cilt ± cilt altı 

tabakayı tuttuğunda, durum anjiyoödem olarak adlandırılır. Anjiyoödem 

genellikle yüzü (yanaklar, göz kapakları, dudaklar veya kulaklar) ve 

genital bölgeyi, aynı zamanda bukkal mukoza, dil, larenks ve farenksi 

etkiler. Kaşıntıdan ziyade, genellikle ağrı ve sıcaklık eşlik eder. İyileşmesi 

kabarıklıklardan daha yavaştır ve birkaç gün sürebilir.7 Ürtiker ve 

anjiyoödem vakaların yaklaşık yarısında birlikte görülür.  

      Ürtiker ve anjioödeme, anafilaksi8 olarak tanımlanan ve 

respiratuar kollapsa, şoka ve ölüme neden olabilen sistemik tutulum 

(normalde kardiyovasküler veya solunum sistemi tutulumu) eşlik edebilir9. 

Anafilaksi çoğunlukla ürtiker veya jeneralize kızarıklık gibi cilt lezyonları 

ile birlikte ortaya çıkar ancak nadiren her ikisi de olmadan gelişebilir. İlaca 

bağlı ürtiker, anjiyoödem veya anafilaksi genellikle ilacın 

uygulanmasından sonra 1 saat içinde başlar. Bununla birlikte, 

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinin bir yan etkisi olarak 

(ürtiker olmadan) tek başına ortaya çıkan anjiyoödem, tedaviden aylar 

veya yıllar sonra başlayabilir, fakat bu gerçek bir "aşırı duyarlılık" 

reaksiyonu değildir. 

 

3.2.2 | Dissemine ve jeneralize ekzantemler 

Ekzantem bir hastalık değil klinik bir tablonun tanımlamasıdır. 

Ekzantemin fikir birliği sağlanmış tanımı yoktur. Tıbbi sözlükler 

ekzantemi  herhangi bir döküntü, yaygın bir döküntü ya da bulaşıcı bir 

hastalığın tanısal özelliklerini taşıyan, hızlı bir şekilde ortaya çıkan 

döküntü olarak tanımlamaktadır. Yunanca'da ekzantem (ἐξάνθημα 

exánthēma), ani görünüm ve renk değişikliğini vurgulayan “çiçeklenme” 

veya “patlak verme” anlamına gelir. Biz ekzantemi, akut olarak çıkan, 

farklı derecelerde birleşim özelliğine sahip çok sayıda küçük, yuvarlak 

veya oval eritematöz maküller ve/veya  papüllerin yaygın bir şekilde 

dağılımı olarak tanımlamaktayız.
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TABLO 1 İlk ilaç kullanımı ile semptomların başlangıcı arasındaki tipik zaman aralıkları 
 

Aşırı duyarlılık reaksiyonu İlaç alımından reaksiyona kadarki 

zaman aralığı 

En yaygın tetikleyiciler İlacın neden olduğu vakaların 
oranı 

Ürtiker/anjiyoödema, 
anafilaksi 

Tipik olarak 1 saat içindea 
 

Penisilin 
Sefalosporin 

NSAİİ 

Genellikle spontan veya ilaç 
kaynaklı değil 
 

    
SJS/TEN Kullanmaya başladıktan 4-28 gün 

sonrab 
Allopurinol, Bazı   antiepileptikler  

Antibakteriyel  sülfonamidler 

Çoğunlukla ilaç kaynaklı 

  Nevirapin  

  Oksikam-NSAİİ    

    

AGEP Kullanmaya başladıktan 1-12 gün 
sonrac 

Beta-laktam antibiyotikler 

Makrolidler 
Diltiazem 
Terbinafin 
(Hidroksi-) Klorokin 

 

Büyük çoğunluğu ilaç kaynaklı 

Vaskülit Kullanmaya başladıktan 7-21 gün 
sonra 

Beta-laktam antibiyotikler 

NSAİİ 
Nadiren ilaca kaynaklı 

  Antibakteriyel sülfonamidler  
    

DRESS Kullanmaya başladıktan 2-8 hafta 
sonra 

Bazı antiepileptikler 
Allopurinol 
Dapson 

Antibakteriyel sülfonamidler 

Büyük çoğunluğu ilaç kaynaklı 

    

SDRIFEd 7 güne kadar Beta-lactam antibiotics Büyük çoğunluğu ilaç kaynaklı 
    

MPE Kullanmaya başladıktan 4-14 gün 
sonrae 

Antibiyotikler 

Antiepileptikler 

Sıklıkla bulaşıcı ekzantemler, 
ekzantemik hastalıklar 

  Allopurinol  
  NSAİİ  
    

FDE Tekrar uygulanmasından 30 dakika-8 
saat sonra 

Antibakteriyel sülfonamidler 

NSAİİ 

Büyük çoğunluğu ilaç kaynaklı 

  Barbitüratlar  

  Tetrasiklinler 

Karbamazepin 
Metamizol 

 

    

Sistemik fotoalerjik 
reaksiyonlar 

Günler-yıllar NSAİİ 

Prometazine 

Klorpromazin 

Çoğunlukla ilaç kaynaklı 

 

 
AGEP, akut generalize ekzantematöz püstülozis; DRESS, eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu; FDE, fiks ilaç erüpsiyonu; MPE, makülopapüler ekzantem; 
NSAİİ, nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar; SDRIFE, simetrik ilaçla ilişkili intertriginöz ve fleksural ekzantem; SJS, Stevens-Johnson sendromu; TEN, toksik epidermal nekrolizis. 
a ACE (anjiyotensin-dönüştürücü enzim) inhibitörleri, ürtiker ile ilişkili olmayan anjiyoödemi, tedavinin başlamasından aylar veya yıllar sonra bile başlayabilecek şekilde özel olarak 
indükler. 
b Bazen allopurinol ile daha uzun. 
c Çoğunlukla antibiyotiklerle 1-2 gün, diğer ilaçlarla birlikte genellikle 7-12 gün. 
d ACD'nin sistemik reaktivasyonu. 
e Tekrarlanan reaksiyonlarda zaman aralığı tipik olarak ilk reaksiyona kıyasla daha kısadır. Makülopapüler ilaç erüpsiyonlarınd a, tipik olarak 1-4 gün sonra görülen reaksiyon, tekrarlanan 
reaksiyonlar için tipik zaman aralığı AGEP, SJS, TEN ve DRESS'te araştırılmamıştır. 

Kaynak: Brockow ve ark’dan uyarlanmıştır.48 

 

Lezyonlar (daha çabuk düzelen ürtiker kabarıklıklarının aksine) birkaç gün 

devam eder. MPE teşhisi konmadan önce, ekzantemlerin büller, püstüller 

veya özel dağılımla ilişkilendirildiği diğer antiteler dışlanmak zorundadır 

(Tablo 2, Şekil 1 ve 2) 

Büllöz ekzantemler 

MPE'de küçük izole veziküller ve püstüller gelişebilir. Daha şiddetli büllöz 

oluşumlara SJS ve TEN denir. SJS ve TEN, yakın zamanda epidermal 

veya epitelyal nekroliz (EN) olarak adlandırılan,10 aynı hastalığın 

varyantları olarak kabul edilir ve eritema multiforme majusdan (mukozal 

tutulumlu EM; EMM) ayırt edilmelidir. EMM, kabarık atipik hedef 

lezyonların eşlik ettiği ya da etmediği, tipik hedef lezyonlarla ortaya çıkar, 

her minimal epidermal ayrışma, hedef lezyonların küçük lokal 

merkezleriyle sınırlıdır ve lezyonlar birleşme göstermez.  

EMM genellikle ekstremitelerle sınırlıdır ancak bazen yayılabilir. Buna 

karşılık, SJS/TEN'deki lezyonlar, birleşme gösteren ve üzerlerinde 

çeşitli oranda cilt ayrışmasına yol açan büllerin meydana geldiği 

maküller ve yassı  atipik hedeflerdir. Her iki durumda da mukoz 

membranlarda hemorajik erozyonlar ve ateş mevcuttur ve bu nedenle 

ayrım için bir kriter değildir.11 EMM, genel olarak enfeksiyonlardan 

(özellikle solunum yolu viral veya mikoplazma pnömonisi 

enfeksiyonları) kaynaklanır ve sıklıkla grip benzeri bir hastalıkla 

ilişkilendirilir. SJS/TEN vakaları çoğu durumda, ilaçlardan kaynaklanır. 

SJS/TEN tipik olarak, yaygın ve genellikle gövdede baskın olan mor 

maküller üzerinde oluşan küçük büller ve atipik yassı hedef lezyonlar 

ile başlar. Cilt başlangıçta ağrılı olabilir. Büllöz lezyonlar, genellikle 12 

saat içinde, hem ciltte hem de mukoz membranlarda (oral, nazal, 

konjonktival, genital, anal) hızla gelişir. 
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Kutanöz ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu şüphesi  
Ayırıcı tanılar düşünülmeli (bkz. Ayırıcı tanı bölümü, Tablo S5)  
 
İlaç  maruziyeti zamanlaması ile uyumlu (Tablo 1) 
Klinik tablo ile uyumlu (Tablo 2)  
 

Dissemine mi 
yoksa     

evet    Kabarıklıklar 
ve/veya evet               

 

jeneralize mi 
 

anjiyoödem 
 

  
kütanöz olmayan organ tutulumu 

    
 

      
 

    

hayır 

     

İlaca bağlı ürtiker/anjiyoödem 

    
 

hayır 

  

no 

            
 

   
  

  
   

    
 

         
 

     

evet 

     

Anafilaksi ** 
    

 

       
  

 
    

    
 

  

Ekzantem 
      

 

                    
 

               Sistemik olarak iyi, merkezi bülleri olan    GBFDE  

            
 

      
      Büller ile    

     çok sayıda oval eritematöz yamalar     
 

           

Halsizlik, mukoz membran tutulumu, 

   

SJS/TEN 

 

              
 

          

     

   
 

             
 

               hedef lezyonları olan, birleşme gösteren eritem     
 

      
   püstüller ile 

      Püstüller ,yaygın eritem, nötrofili 
   

AGEP  

             
 

                    
 

      
   purpura ile 

      palpabl purpura 
   

Vaskülit***  

             
 

               nonkütanöz organ tutulumu 
   DRESS  

  

sadece maküller/papüller**** 
   

 

                
 

  

Makülopapüler ekzantem 
 

     Fleksural intertriginöz eritemler 
   

SDRIFE  

     
 

                
 

      Lokalize                        
 

               evet     
 

 
Morumsu diskoid eritem ± büller? 

       

  Fiks ilaç erüpsiyonu 
    

 

            
 

Hayır               evet     
 

 
Güneşe maruz kalan alanlar, yaygın eritem,         

 Fotoallerjik reaksiyon 
    

 

             
 

Hayır pullanma ± veziküller                   
 

 İlaca maruz kalan bölge (örn., enjeksiyon      evet     
 

Hayır bölgesi, alanı) ± şişlik, ± endürasyon (sertlik) 
         

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu 
    

 

             
  

 
 

 

Alerjik kontakt dermatit, kontakt ürtiker gibi diğer tanıları göz önünde bulundurun (bkz. ayırıcı tanılar ile ilgili bölüm) 

 

ŞEKİL 1 Kutanöz  ilaç  aşırı duyarlılık  reaksiyonu  algoritması. * Önerilen bu algoritma, ilaçların  en önemli   sistemik etkilerine odaklanmakta ve ayrıntılı tanısal 

prosedürleri içermemektedir. ** Anafilaksi kriterleri için bkz. Muraro A, ve ark. Allergy 2014; 69: 1026-1045. *** Tek başına ilaca bağlı vaskülit nadirdir ve diğer 

aşırı duyarlılık reaksiyonlarına eşlik edebilir. **** Bazı  makülopapüler ekzantemli  veya eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu  (DRESS) 

olan vakalarda, tekli/minimal veziküller, püstüller, purpura ortaya çıkabilir ve yukarıdaki antitelerin sınıflandırılmasını desteklemeyebilir. 
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ŞEKİL 2 Kutanöz ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının klinik tabloları. A: Aynı noktada sadece <24 saat süren kabarıklıklar ile ürtiker, B: Mukozal erozyonlar ve 

kabuklanmanın yanı sıra atipik hedef lezyonlar ve birleşen büllerin ve erozyonların eşlik ettiği maküller ile Stevens-Johnson sendromu, C: Keskin sınırlı 
morumsu eritem üzerinde merkezi büller ile jeneralize bullöz fiks ilaç erupsiyonu, D: Eritem üzerinde yüzeyel püstüller ile akut jeneralize ekzantematöz püstülosiz, 
E: Palpabl purpura ile vaskülit, F: Yaygın eritematoz infiltre lezyonlarla birlikte eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu, G: İntertriginöz  
dağılım gösteren simetrik ilaçla ilişkili intertriginöz ve fleksural ekzantem, H: Yaygın erüpte maküller ve papüller ile makülopapüler ekzantem ve I: Bir ilacın 
subkütan enjeksiyonundan sonra sertleşmiş morumsu plak ile enjeksiyon bölgesi reaksiyonu 
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TABLO 2 Kutanöz ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tipik klinik bulguları 
 Primer lezyon ve 

klinik özellikleri 
Dağılım Diğer önemli 

semptomlar / bulgular / komplikasyonlar 
Tanısal testler 

Ürtiker Kabarıklıklar 
(kurdeşen) 

Tek veya yaygın kabarıklıklar Sonunda eşlik eden anjiyoödem, anafilaksiye 
dikkat 

Klinik, kabarmanın süresi 

Anjiyoödem Derin dokudaki şişlik Genellikle yüz (göz kapakları, 
dudaklar), daha az sıklıkla 
ekstremiteler ve genital bölge 
Sıklıkla asimetrik 

Sonunda eşlik eden ürtiker, anafilaksiye 
dikkat, Larinks, epiglotis tutulumu, -> 
üst solunum yolu tıkanıklığı (stridor) 

Klinik 

SJS/TENa Koyu renkli kırmızı 
maküller ve üstte 
bülleri olan yassı 
atipik hedef lezyonlar 

İzole lezyonlar/lezyonların 
birleşmesi 

Prodromal ateş, üst solunum yolu 
semptomları  
Mukozal tutulum 
Genellikle sistemik semptomlar 

Klinik, Histoloji 
(subepidermal büller, tam kat 
nekrozu, immunofloresan 
negatif) 

GBFiE Eritematöz iyi sınırlı 
yamalar/plaklarla 
birlikte büller 

Tutulmamış geniş cilt alanları 
ile yaygın lezyonlar 

Mukoz membranlar tutulabilir 
Sistemik semptom yok 

Klinik (sıklıkla mukozal 
tutulum yoktur, hastalar iyi 
durumdadır) 

AGEP Ödematöz eritem 
üzerinde püstüller 

Tipik olarak yüz veya 
intertriginöz alanda başlar, 
saatler içinde yayılır 

Ateş 
Lökositoz, nötrofili, geçici böbrek yetmezliği 
olabilir 

Klinik, bakteriyel sürüntü 
(steril püstüller) 

Vaskülit Purpurik papüller Öncelikle alt ekstremiteler Sistemik organ tutulumu olabilir, hemorajik 
ve/veya nekrotik lezyonlar 

Klinik (purpura), Histoloji 
(lökositoklazi) 

DRESS Değişken: maküller, 
papüller, küçük 
yüzeysel püstüller 
veya veziküller, 
egzama benzeri, 
hedef benzeri 
lezyonlar, purpura 

Yüz, üst gövde, ekstremiteler, 
yaygın 

Ateş 
Eozinofili 
Lenfadenopati 
Hepatit, miyokardit, 
interstisyel pnömoni ve 
nefrit, tiroidit, artrit 

Klinik, ayırıcı kan sayımı ve 
organ fonksiyon 
bozuklukları, lenfadenit 

  
SDRIFE Keskin sınırlı eritem Fleksural ve intertriginöz alanlar Genellikle sistemik 

tutulum yok 
Klinik (vücut kıvrımlarının 
tutulumu) 

MPE Maküller, papüller Gövde > ekstremiteler Düşük dereceli ateş, 

prurit ve eozinofili eşlik edebilir 

Klinik, kan testleri (sistemik 
tutulum olmaması) 

FDE Eritematöz 
makül(ler), plak(lar) 

Soliter lezyon(lar) Tekrar uygulamayla aynı bölgelerde nüks Klinik (tipik tetikleyici) 

Sistemik 
fotoalerjik 
reaksiyonlar 

Dermatit Güneşe maruz kalan alanlar, 
yayılabilir 

Güneşe maruz kalır 
kalmaz hemen oluşmaz (gecikme) 

Klinik (güneşe maruz kalan 

yerler), Foto yama testi 

Enjeksiyon 
bölgesi 
reaksiyonu 

Eritematöz plak İlaç enjeksiyon bölgesi Sistemik semptom yok  
İleri vakalarda MPE'ye yayılabilir 

Klinik (enjeksiyon hikayesi) 

AGEP, akut jeneralize ekzantematöz püstüloz; DRESS, eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu; FDE, fiks ilaç erüpsiyonu; GBFİE, Jeneralize büllöz fiks 
ilaç erüpsiyonu; MPE, makülopapüler ekzantem; SDRİFE, simetrik ilaca bağlı intertriginöz ve fleksural ekzantem; SJS, Stevens-Johnson sendromu; TEN, toksik epidermal 
nekroliz. 
Tanısal detaylar için metne bakınız. 
a Ayrışma SJS <%10, SJS/TEN örtüşmesi %10-%30, TEN>%30. 

 
 

Hastalar ağır hastadır ve sıklıkla ateş gelişir. Cilt ayrışmasına yol açan 

birleşen büllerin alanı, SJS'de toplam vücut yüzeyinin <%10'u (yanıklarda 

hesaplandığı gibi), SJS/TEN birlikteliğinde %10-%30'u, ve TEN'de 

>%30'udur. Nikolsky belirtisi pozitiftir (bir parmağın hafif baskısıyla bir bülün 

lateral genişlemesi). Mortalite oranı yüksektir (SJS'de %9, SJS/TEN 

birlikteliğinde %29, TEN'de %48) ve temel olarak hastanın yaşına ve cilt 

ayrışmasının derecesine bağlıdır.12 Ayrıca, sorumlu ilacın kesilmesine 

kadar geçen süre prognostik açıdan önemlidir.13 İlk ilaç dozu ile SJS/TEN'in 

başlangıcı arasındaki tipik  süresi 4 gün ila 4 hafta arasındadır, ancak uzun 

yarılanma ömrüne sahip ilaçlar için 8 haftaya kadar uzayabilir. SJS/TEN'e 

en çok neden olan ilaçlar arasında allopurinol, sulfasalazin de dahil  olmak 

üzere antibakteriyel sülfonamidler, bazı antiepileptikler (karbamazepin, 

 

 lamotrijin, fenobarbital, fenitoin), nevirapin ve oksikam-nonsteroid 

anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) bulunur.14  

Bazen multiloküler FDE'ler ortaya çıkar. Eğer büllöz ve vücutta 

yaygınlarsa, jeneralize büllöz fiks ilaç erüpsiyonu (GBFİE) olarak 

adlandırılırlar. SJS/TEN'li hastaların aksine, GBFİE'li hastaların 

sistemik semptomları yoktur, lezyonlar iyi sınırlıdır ve mukoz 

membranlar nadiren veya sadece minimal olarak tutulur. SJS/TEN'in 

aksine, sorumlu ilaç genellikle daha önce alınmış ve tolere edilmiştir 

(duyarlılık dönemi) ve daha hafif eski ataklar sıklıkla rapor 

edilmektedir. Bununla birlikte tekrarlayan olaylar, yaşlı hastalarda 

önemli bir ölüm oranına (%22'ye varan)  yol açacak kadar şiddetini 

arttırabilir.15 
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Akut generalize ekzantematöz püstüloz 
 
Yaygın birleşme gösteren ekzantem zemininde dissemine foliküler 

olmayan, küçük steril püstüllerin ani başlangıcı, akut jeneralize 

ekzantematöz püstülozun (AGEP) ayırıcı özelliğidir. İntertriginöz alanlar 

ve gövde sıklıkla tutulur. Püstüller bitişik olabilir ve bazen SJS/TEN'e 

ilerleme olarak yanlış teşhis edilen geniş, çok yüzeysel ayrışmalara neden 

olabilir. Hastalarda ateş ve periferik kanda nötrofili ile beraber lökositoz 

ve bazen de hafif eozinofili vardır. İç organ tutulumu genellikle yoktur 

ancak yaşlı hastalarda gözlenmiştir. Erüpsiyonun rezolüsyonu, tipik 

postpüstüler deskuamasyon ve bazen de geniş çaplı pullanma ile 

ilişkilidir. Mortalite oranı %4 olarak hesaplanmıştır ve çoğunlukla yaşlı 

hastaları etkilemektedir. AGEP açısından yüksek riskli ilaçlar arasında 

aminopenisilinler, sefalosporinler, makrolidler ve diğer antibiyotikler ve 

ayrıca terbinafin, (hidroksil-) klorokin ve diltiazem bulunur. Reaksiyon, 

antibiyotikler için genellikle 1-2 günlük sistemik alımdan sonra gelişir, 

ancak diğer ilaçlar için, örneğin diltiazem, daha uzun bir süre gerekir (11 

güne kadar).16 

 
Vaskülit 
 
Vaskülitten sık şüphelenilir ve nadiren ilaç alımından kaynaklandığı 

doğrulanır.17,18 En yaygın tipi olan ilaca bağlı lökositoklastik vaskülit, 

nekroza yol açabilen palpabl purpura, peteşiler ve büller ile ortaya çıkar 

ve diğer nedenlere bağlı vaskülitten ayırt edilemez. Ateş, artralji, hematüri 

veya proteinürinin yanı sıra lenfadenopati de eşlik ettiğinde, serum 

hastalığı reaksiyonundan şüphelenilebilir. Serum hastalığı benzeri 

reaksiyonlar, özellikle sefaklor alımından sonra çocuklarda bildirilmiştir.19 

 
Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu 
 
Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu, sıklıkla iç 

organları da tutan MPE ile başlayan ciddi bir durumdur. Eritematöz santral 

yüz şişmesi tipiktir. Ateş, halsizlik ve lenfadenopati çoğunlukla mevcuttur. 

Periferik kanda sıklıkla eozinofili, lökositoz ve atipik lenfositler bulunur. 

Agranülositoz ve anemi oluşabilir. İç organların ileri tutulumuna ilişkin, en 

yaygın olarak karaciğer enzimlerinin yükseldiği hepatit (en az iki farklı 

günde normal değerin iki katı) görülür. Nefrit, pnömoni, kolit ve pankreatit 

veya artrit gibi diğer viseral organ tutulumları daha az görülür. Ekzantem 

genellikle ilk ilaç dozundan sonra nispeten geç başlar (2-12 hafta).  

SJS/TEN ve çoğu AGEP de olduğu gibi DRESS genellikle sorumlu ilacın 

ilk sürekli kullanımı sırasında ortaya çıkar. Mortalite, değişken oranlarda 

bildirilmiştir, genellikle karaciğer yetmezliği ile ilişkilidir ancak tanıları kesin 

olarak doğrulanmış geniş bir DRESS vakası serisinde, %2 olarak 

bulunmuştur.20 Ancak sorumlu ilacın kesilmesinden sonra bile, uzun süreli 

seyir ve alevlenmeler yaygın olarak görülür. Bu, DRESS'te sıklıkla 

saptanan herpes virüslerinin (insan herpes virüsü 6/7, Epstein-Barr virüsü 

[EBV], sitomegalovirüs) reaktivasyonu ile ilişkilendirilmiştir. DRESS 

açısından yüksek riskli ilaçlar arasında antiepileptik ilaçlar (örn., 

karbamazepin, lamotrigin, fenobarbital ve fenitoin), minosiklin, allopurinol  

ve dapson bulunur. Yakın zamanlı bir çalışmada allopurinol ve 

karbamazepin, DRESS vakalarının %38'ini oluşturmuştur.20 

 

 
 
 
Simetrik ilaç-ilişkili intertriginöz ve fleksural ekzantem  
 
İntertriginöz ve fleksural alanları tutan karakteristik bir dağılım 

yapısına sahip MPE'nin özel bir paterni simetrik ilaç-ilişkili 

intertriginöz ve fleksural ekzantem (SDRIFE) olarak adlandırılır. Tipik 

olarak, perigenital ve perianal alanın yanı sıra, aksilla ve diğer 

intertriginöz kıvrımların keskin sınırlı eritemi de görülür. Erkekler 

kadınlardan daha sık etkilenir. Birkaç püstül gözlenebilir ve AGEP ile 

overlap olabilir. Hastalar genellikle sistemik semptom ve belirtiler 

olmaksızın iyidir. Postekzantematöz deskuamasyon sıklıkla görülür. 

SDRIFE'nin başlıca tetikleyicileri aminopenisilinlerdir.6 

 

 

            Makülopapüler ekzantem 

 

En yaygın İADR'ler MPE'dir.21,22 MPE'ler genellikle yeni bir ilacın 

başlanmasından dört ila 14 gün sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte, 

duyarlanmış bir bireyde, ilk semptomlar birkaç saat içinde ortaya 

çıkabilir ve 1 veya 2 gün sonra da tipik bir ekzanteme dönüşebilir. 

MPE ayrıca, ilaç alımı kesildikten birkaç gün sonra da ortaya çıkabilir. 

Eritematöz maküller ve infiltre papüller primer lezyonlardır. Simetrik 

bir dağılım ile en sık gövde ve proksimal ekstremiteler tutulur. 

Bununla birlikte, yaygın ekzantemler jeneralize olabilir, birleşebilir ve 

eritrodermiye dönüşebilir. Erken evrelerde ise tipik olarak herhangi bir 

pullanma meydana gelmemekle birlikte, sonraki iyileşme evresinde 

deskuamasyon yaygındır. Normalde mukoz membranlar tutulmaz. 

Pruritus tipiktir. Ateş ve sistemik tutulum bazen ortaya çıkabilir ancak 

çok hafiftir. Maküller ve papüllerle görülen ekzantemlerin, genellikle 

48 saat içinde belirgin hale gelen şiddetli KİADR'nin (örn., DRESS, 

SJS/TEN) erken ortaya çıkan bulguları olabileceğini anlamak 

önemlidir (bkz. tehlike işaretleri). 

 
 

MPE'nin diğer dissemine ve generalize ekzantemlerden 

ayırımı 

 

MPE'nin esas olarak dışlama tanısı olduğuna dikkat etmek önemlidir. 

MPE'li hastada ateş, hafif sistemik semptomlar veya nadiren minimal 

veziküller veya püstüller gelişebilse de, bunlar spesifik şiddetli 

oluşumlardan birinin tipik özelliklerini göstermemektedir (yukarıda 

açıklandığı gibi). Bu nedenle, DRESS, SJS/TEN veya AGEP'in erken 

belirtilerini dışlamak için ilk evrede MPE'nin seyri düzenli bir şekilde 

izlenmelidir. MPE tanısı benign seyri ve klinik tablosu ile konur. 

    Tarif edilen iki farklı durumun özelliğini, örneğin DRESS ve 

SJS/TEN, AGEP ve SJS/TEN veya AGEP ve SDRIFE, veya 

bunlardan herhangi birinin ve MPE'nin karakteristik özelliklerini 

gösteren vakalar söz konusu olur. “Overlap” teriminin rutin kullanımını 

desteklemiyoruz ve bazı hastalarda bu zor olsa da, en önemli klinik 

özelliklere dayanarak tek bir tanının kullanılması önerilmektedir. 
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3.3 | Lokalize reaksiyonlar 

 
3.3.1 | Fiks ilaç erüpsiyonu 

 

Fiks ilaç erüpsiyonu, merkezi olarak büllöz hale gelebilen, karakteristik 

eritematöz ve morumsu, bazen de ödemli bir plak olarak kendini gösterir. 

Bu lezyon her zaman aynı bölgede, sorumlu ilaca tekrar maruziyetten <2 

gün sonra ortaya çıkar. Lezyon karakteristik olarak rezidüel 

hiperpigmentasyonla düzelir. Çok bölgeli büllöz FİE oluşabilir (yukarıdaki 

GBFİE'ye bakınız). 

 

3.3.2 | Sistemik fotoalerjik reaksiyonlar 

 

Sistemik olarak uygulanan ilaçlarla gelişen fotoalerjik ve fototoksik 

reaksiyonlar, duyarlılaştırıcı ilacın alımından sonra ışığın bir immün veya 

fototoksik yanıtı başlatmasıyla gelişir. Fotoalerjik reaksiyonlar, bağışıklık 

sistemi ve bir fotohapten arasındaki etkileşimle kendini gösterir. 

Fototoksik reaksiyonlara, ilaca bağlı epidermal foto-oksidatif stres aracılık 

eder, klasik aşırı duyarlılık değildir. Sistemik fotoalerji, çoğunlukla güneş 

ışığına maruz kalan bölgeleri etkileyen (ayrıca kapalı vücut bölgelerine de 

yayılabilen) dermatite (egzama) neden olur, fototoksik reaksiyonlar ise 

güneş yanığı benzeri değişikliklere neden olur (veziküller ve büller ile 

birlikte veya olmaksızın keskin sınırlı eritem ve takiben 

hiperpigmentasyon). İlaç maruziyetinden sonra fotoalerjinin başlangıcı, 

günlük ilaç alımından sonraki birkaç gün ila 3 yıl arasında değişiklik 

gösterir.23-26 Bu değişkenlik, fotoalerji gelişiminin bireylerin provoke eden 

ışığa maruziyetinin öngörülemez olmasına bağlı olabilir. Fotoalerjik ve 

fototoksik reaksiyonları birbirinden ayırt etmek zor olabilir ve çoğu zaman 

uzman değerlendirmesi gerektirir. Fotoalerjik reaksiyon durumunda, 

tutulan alanların sınırları tipik olarak daha az belirgindir ve eritem, ödem 

ve papüller kapalı cilt bölgelerine yayılır. Erüpsiyon sıklıkla, maruziyetlerin 

kesilmesinden sonra birkaç gün süren kötüleşen bir “kreşendo” paterni 

gösterirken, fototoksik reaksiyonlar genellikle her iki provoke edici 

faktörden (ilaç, ışık) birinin uzaklaştırılmasından hemen sonra geriler.24 

Şüpheli ilaçla yapılan foto yama testi tanı için  esastır.27 

 

3.3.3 | Enjeksiyon bölgesi  reaksiyonları 

 

Enjeksiyon bölgesi KİADR'leri tipik olarak ilaçların intramüsküler veya 

subkütan enjeksiyonundan birkaç saat ila günler sonra gelişen, geç ortaya 

çıkan sertleşmiş, pruritik, eritematöz yamalar veya plaklar, bazen de 

edematöz şişliklerdir.28  Uç vakalarda ilacın uygulanmasına devam 

edilirse MPE gelişebilir. Daha ciddi reaksiyonlarda, veziküller veya büller, 

nekroz veya ülser ortaya çıkabilir. 

 

3.4 | Kemoterapötik ve biyofarmasötiklerle görülen spesifik 

klinik reaksiyon paternleri 

 

Kemoterapi ve biyofarmasötikler ürtiker ve anafilaksi ile ilişkilendirilir 

(genellikle platin tuzları,29 taksanlar30 ve setuksimab, infliksimab veya 

rituksimab gibi biyolojik ilaçlarla ortaya çıkar). Ayrıca, kemoterapötik ve 

biyofarmasötikler, farklı kronoloji ve ilaca özgü spesifik klinik özelliklerle çok 

çeşitli KİADR'lere yol açabilir. Diğer taraftan, SJS/TEN veya DRESS gibi 

şiddetli kutanöz advers reaksiyonlar nadir olmakla birlikte, alopesi (saç 

dökülmesi) ve stomatit gibi kutanöz toksisiteler birçok kemoterapötikle 

sıkça görülür. Ek olarak, immünolojik olan ancak alerjik olmayan kutanöz 

ilaç reaksiyonlarının birçok modern kemoterapi  

tedavisiyle ilişkili olduğunu bilmek önemlidir. Bu reaksiyonların tam bir 

incelemesi bu yazının kapsamı dışında olsa da, bazı önemli konular 

tartışılmıştır: (a) Sorafenib gibi antianjiyogenik ajanlar el-ayak 

sendromu, egzama benzeri lezyonlar ve palmoplantar 

eritrodisesteziye neden olabilir.31 (b) El-ayak sendromu, bir kemoterapi 

sürecinden 2 gün ila 3 hafta sonra avuç içi ve ayak tabanlarında 

kızarıklık ve karıncalanma ya da yanma hissiyle başlayan, avuç içi ve 

ayak tabanlarının simetrik, keskin sınırlı eritemine dönüşen ve de ağrılı 

büller, fissürler ve ödem içerebilen spesifik bir KİADR'dir. Lezyonlar, 

başta intertriginöz bölgeler (örneğin, aksilla, kasık) olmak üzere 

vücudun geri kalanına yayılabilir.  (c) Flagella dermatozlar, gövdede 

veya ekstremitelerde hiperpigmentasyon ile iyileşen32 ve kemoterapi 

başlangıcından 12 saat ila 6 ay sonra ortaya çıkabilen (örneğin, 

bleomisin) kaşımayla indüklenen veya indüklemeyen pruritik 

eritematöz doğrusal çizgilenmelerdir. (d) Enjeksiyon bölgesi 

reaksiyonlarına genellikle enjekte edilebilir biyofarmasötikler neden 

olurken, ekzantemler daha az yaygındır. 

(e) Kontrol noktası inhibitörleri tipik olarak pruritus ve vitiligoya neden 

olur. Bununla birlikte, hafiften (MPE)  şiddetliye (örn., büllöz ilaç 

erüpsiyonları) kadar değişen özgün KİADR'ler de sıklıkta görülür. (f) 

Fototoksisite de yaygın görülen bir problemdir (özellikle de erlotinib ve 

vemurafenib). Sonuncusu ayrıca sıklıkla folikülit, kistler, pruritus ve 

ekzantemlere neden olur.33,34 7) Epidermal büyüme faktörü reseptörü 

(EGFR) inhibitörleri (setuksimab, panitumumab, gefitinib, erlotinib), 1-

2 hafta veya daha sonra gelişen papülopüstüler erüpsiyona (akneiform 

döküntü) neden olabilir. Papül ve püstüller kaşıntılı veya ağrılı olabilir.35 

EGFR reaksiyonları karakteristik olarak yüz merkezi, üst göğüs ve sırt 

bölgelerini36 içerir ve şiddeti, hastalığın tedaviye yanıtıyla ilişkilidir. 

Çoğunlukla yüz ve uzuvlarda yerleşim gösteren ve bazen de ışığa 

maruz kalan bölgelerde baskın olan kronik egzama benzeri 

dermatozlar da gelişebilir. Kseroz, izole görülebilir veya eritem ve 

pruritus ile ilişkili olabilir.35 Kutanöz ekler, tırnak veya saç anormallikleri 

ve ağrılı paronişi ile etkilenebilir. 

 

4 | TANISAL SORUNLAR, GİZLİ TEHLİKELER VE İPUÇLARI 

 

4.1 | Klinik tablonun tanımlanması 

 

Önemli ve bazen çok zor bir ayrım, ürtiker ve ekzantem arasında 

yaşanır. Her iki klinik tablo, kendi farklı primer cilt lezyonlarıyla ayırt 

edilebilir (Tablo S2). Ürtikerdeki kabarmalar her zaman geçicidir ve 24 

(-36) saat içinde kaybolur ancak ekzantemdeki her bir lezyon birkaç gün 

boyunca devam eder, çünkü ciltte görülen hücresel infiltrattan oluşur. 

Kortikosteroidler veya antihistaminikler ile yapılan ilk tedavi, ürtikerin 

sadece maküler yönünü geride bırakarak ödemli bileşenini azaltabilir. 

Bir hastanın bir veya birkaç lezyonunun etrafının kalemle daire içine 

alınması ve 1 ile 2 gün sonra bu lezyonların kalıcılığının ayrım 

açısından kontrolü önerilir. Ayrımın yapılması için kronolojik bilgi, 

hastalığın seyrinin ve kabarıklık süresinin izlenmesi (± nadiren histoloji) 

gerekebilir. Ekzantemler baskın primer cilt lezyonlarına, şekillerine ve 

diğer hastalıklara benzerliklerine göre morfolojik olarak makülopapüler, 

likenoid (liken planusa benzeyen), ürtikeriyal (ürtikere benzeyen, ancak 

daha uzun süreli lezyonlar), morbiliform (kızamık benzeri), veziküler 

(veziküllü), püstüler (püstüllü), akneiform (akne vulgarise benzeyen) 

ekzantem alt gruplarına  ayrılabilirler (Tablo S4).Terminolojide karışıklıktan 

kaçınmak için ve baskın olan tablo zamanla değişebileceğinden ve tüm cilt 

alanlarında tutarlı olmayabileceğinden tüm bu biçimleri MPE tanısı altında 

özetliyoruz. 
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4.2 | Tehlike işaretleri 

 

Önemli olarak, MPE ve SJS/TEN veya DRESS farklı oluşumlardır ve 

şiddetli bir KİADR'nin persistan MPE'den gelişemeyeceğine inanılmaktadır. 

Bununla birlikte, erken evrelerde (ilk 2 gün içinde) KİADR, MPE'ye 

benzeyebilir ve şiddetli KİADR'nin özelliklerinin tanımlanması için (tehlike 

işaretleri) tekrar tekrar incelenmesi gerekebilir.  SJS/TEN'e işaret eden 

spesifik erken tehlike işaretleri, küçük veziküller veya kabuklanmalar, 

lezyonların gri-morumsu veya koyu renkte olması, ateş ve halsizliğe ek 

olarak ağrılı veya yanmanın eşlik ettiği cilt ve/veya mukozanın varlığıdır. 

Mukoza membranlarının hemorajik erozyonları ve cilt ayrışması mevcut 

olduğunda, reaksiyon açıkça daha şiddetlidir ve SJS/TEN ve diğer büllöz 

durumların ayırıcı tanısı göz önünde bulundurulmalıdır. DRESS 

durumunda, kutanöz lezyonlar birkaç gün boyunca MPE gibi görünebilir, 

ancak lezyonların vücut yüzey alanının %50'sinden fazlasına ilerlemesi, 

laboratuvar değerlerinin tekrar kontrolü (kan sayımı, karaciğer ve böbrek 

parametreleri, vb.) gibi ileri tanısal testlerinin kullanımını teşvik etmelidir. 

Ayrıca, yüz ödemi, ödematöz ve infiltre cilt inflamasyonu daha şiddetli bir 

reaksiyona işaret edebilir. Yüz ödemi, DRESS'in yanı sıra AGEP'te de 

ortaya çıkabilir ve kan sayımındaki eozinofili veya nötrofili sırasıyla bu 

hastalıkların tanınmasını sağlayabilir. Şiddetli KİADR'lerden AGEP'in, 

erken evrelerde MPE olarak yanlış tanımlanma olasılığı daha düşüktür, 

çünkü tipik olarak, ağırlıklı bir biçimde vücut kıvrımlarında ve 

ekstremitelerin fleksuralarında daha büyük eritem alanlarıyla ortaya çıkar. 

Düzinelerce foliküler olmayan püstüller, genellikle eritem oluşumundan 1-2 

gün sonra ortaya çıkar. 38.5 °C ve daha yüksek akut ateş tipik olarak 

AGEP, DRESS ve SJS/TEN'de görülür, ancak nadiren MPE'ye de eşlik 

edebilir. 

AGEP ve SJS/TEN'de, karaciğer enzimleri ve böbrek 

parametrelerinde geçici yükselme görülebilir ancak ikisi de tanısal değildir. 

Bununla birlikte, biyokimyasal anormallikler, seyrin oldukça değişken 

olduğu DRESS'in ayırt edici özellikleridir. Reaksiyonların çoğu cilt 

erüpsiyonuyla başlar, bunu takiben birkaç gün sonra eozinofili (bazen 1 

haftadan sonra) ve bundan bir hafta sonra da karaciğer tutulumu görülür. 

Bu nedenle, özellikle konstitüsyonel semptomlarla birlikte geniş bir cilt 

erüpsiyonu varlığında, DRESS'i doğrulamak veya dışlamak için laboratuvar 

testlerinin tekrarlanması gerekir.37,38 

 

 

4.3 | Ayırıcı tanı 

 

KİADR'nin bir çok ayırıcı tanısı vardır. İlacın neden olduğu ekzantemin 

en önemli ayırıcı tanısı, enfeksiyon kaynaklı ekzantemdir.39,40 

Toplumda bir ekzantemin en yaygın nedeni, özellikle de çocuklarda, 

viral  enfeksiyondur.41 Geleneksel olarak, kızamık (kızamık virüsü 

enfeksiyonu), kızıl hastalığı (grup A streptokok enfeksiyonu), kızamıkçık 

(kızamıkçık (rubella) virüsü enfeksiyonu), eritema enfeksiyozum (eş 

anlamlısı: tokatlanmış yanak/beşinci hastalık; parvovirüs B19 enfeksiyonu) 

ve ekzantem subitum (eş anlamlısı: Roseola infantum; HHV-6 

enfeksiyonu) olarak altı klasik enfeksiyöz ekzantem tanımlanmıştır. 

Eşanlamlısı dördüncü hastalık olan Duke hastalığı, artık spesifik bir oluşum 

olarak kabul edilmemektedir. Bu ekzantemler patognomonik özelliklerle 

karakterizedir (Tablo S5).  

 

Streptokok gibi çeşitli bakteri veya virüslerin neden olduğu “atipik” 

ekzantemler42 daha yaygındır ve özellikle ilaçlar genelde viral ve/veya 

bakteriyel bir enfeksiyon sırasında reçete edildiğinden, bunların ilaç 

ekzantemlerinden ayırt edilmesi zordur. 

Antibiyotik tedavisi sırasında ortaya çıkan ekzantemlerin büyük 

çoğunluğunun bir viral enfeksiyondan kaynaklandığı gösterilmiştir.39,40 

Akut evrede bunlar ve ilaca bağlı ekzantemler arasında ayrım yapmak 

zordur. Ekzantem gelişiminin kronolojisi, ilaç maruziyetini gösteren 

zaman çizelgesine kıyasla daha önemli ipuçları verebilir (Tablo 1). 

Bazen histoloji faydalıdır ancak nadiren tek başına tanısaldır. Eşlik 

eden akut bir enfeksiyon ilaç aşırı duyarlılığını tamamen 

dışlamamasına rağmen (örn., EBV ve amoksisilin aşırı duyarlılığı), 

seroloji veya polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tanı sürecinde faydalı 

olabilir. 39,43 Klinik bilgilere göre KİADR'nin dışlanamadığı durumlarda, 

hastalığın düzelmesinden sonra, eğer endike ise planlanan ilaç alerjisi 

testine kadar ilaçtan kaçınılması zorunludur.1 

Ayrıca diğer dermatolojik hastalıklar KİADR'yi taklit edebilir ve ayırt 

edilmeleri gerekir. İlaca bağlı ürtiker için en önemli ayırıcı tanı spontan 

akut ürtikerdir. Ürtiker, anjiyoödem ve anafilaksi sıklıkla ilaçlar dışında 

tetiklenir ve kendiliğinden oluşabilir (idiyopatik). Kronoloji, ilaçlardan 

tetikleyici olarak şüphelenmek için önemlidir (Tablo 1). Akut ürtiker, 

gelişen anafilaksinin ilk belirtisi olabilir. Bununla birlikte, ilk birkaç saatte 

başka organ tutulumu olmadan ürtiker bir süre devam ediyorsa, 

anafilaksi gelişimi olasılığı oldukça düşüktür. 

Ekzantemlerin ayırıcı tanıları arasında psöriyazis (sedef hastalığı), liken 

planus, egzama ve pitriyazis rozea bulunur. Karakteristik psöriyazis 

lezyonları tipik olarak kafa derisi, dirsek ve dizlerin ekstansör yüzeylerini 

tutan, keskin sınırlı eritematöz plaklar üzerinde gümüşi, beyaz pullarla, 

madeni para büyüklüğünde veya guttat lezyonlarla ortaya çıkar. 

Psöriyazisin püstüler varyantının AGEP'ten ayırt edilmesi gerekir. Bazı 

ilaçlar (beta-bloker ve hatta tümör nekroz faktörü [TNF] alfa blokerleri 

gibi), immünolojik olmayan  psöriyazisi ortaya çıkarabilir veya 

şiddetlendirebilir.44-46 Psöriyazise genetik yatkınlık olan bir kişide, ilaca 

bağlı bir ekzantem psöriyazisi indükleyebilir. Liken planus farklı klinik 

şekillerle el bileği, el sırtları ve sıklıkla da bukkal mukozayı tercih eden, 

düz yüzeyli morumsu papüller ile karakterizedir. İlaca bağlı likenoid 

görünümlü MPE ve liken planus arasında ayrım yapmak güç olabilir. 

Egzemada, lezyonların klinik prezentasyonu daha diffüz ve (MPE'nin ilk 

günlerinde skuam olmaksızın yayılan daha küçük lezyonlara kıyasla) 

epidermal inflamasyonu yansıtan primer skuamlaşma gösterir. 

Eritroderma (Tablo S3) da ilaçlar tarafından indüklenebilir, fakat 

eritroderma daha yaygın olarak atopik dermatit, psoriyazis, pitriyazis 

rubra pilaris ve kutanöz lenfoma ile indüklenir. Pitriyazis rozea, özellikle 

ergenlerde ve genç erişkinlerde görülen, bazen kaşıntılı, kendini 

sınırlayan bir erupsiyondur. Bu hastalıkta, gövde üzerinde iyi sınırlı 

primer bir plağın ardından sıklıkla “Noel ağacı” paterninde merkezi ince 

skuamları olan çok sayıda küçük plak erupsiyonu izlenir. İlaç 

ekzantemlerini taklit edebilen diğer dermatolojik hastalıklar arasında 

sistemik lupus eritematozus ve dermatomiyozit ve büllerin olduğu 

durumlarda büllöz pemfigoid veya IgA-lineer dermatozu gibi otoimmün 

büllöz deri hastalıkları bulunur. Kawasaki hastalığı, unilateral 

laterotorasik ekzantem ve Henoch-Shöenlein purpurası çocuklardaki 

öncelikli KİADR ayırıcı tanılarıdır. 
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TABLO 3 İlaç aşırı duyarlılık anketi (47 'den kısaltılmıştır) 

İLAÇ AŞIRI DUYARLILIĞI Protokol No: 

ARAŞTIRMACI: Protokol tarihi: 

İsim:........................................................................................................    Merkez:  
................................................................................. 
Adres:   .....................................................................................................  Tel/Faks/E-posta: 
.................................................................. 

 
HASTA: 
İsim:............................................................................................................... Doğum tarihi: ........................................ Yaş: ........ .. yıl Vücut ağırlığı: 
..............kg Boy: .................... cm 
Meslek: .......................................................................................................... Köken: ................................................... Cinsiyet: □  E □ K 
Risk grupları: □ Tıbbi personel □ İlaç Endüstrileri □ Çiftçiler □ Diğer/belirtiniz .................................................................................................... 

 

MEVCUT ŞİKAYETLER: ................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

İLAÇ REAKSİYONU: REAKSİYON TARİHİ: 
(Birden fazla kutu işaretlenebilir; gerekirse seçimin altını çiziniz; reaksiyonlar görülme sırasında göre numaralandırılabilir) 
■ KUTANÖZ SEMPTOMLAR: ■ AYIRICI TANI: 
□ Makülopapüler döküntü 
□ Maküler döküntü 
□ Ürtikeryal döküntü 
□ AGEP (Akut generalize ekzantematöz püstüloz) 
□ Egzematoid ekzantem 
□ Eritema eksudativum multiforme 
□ Büllöz ekzantem 
□ Stevens Johnson Sendromu / TEN 
□ Fiks ilaç ekzantemi 
□ Purpura ……… Trombosit sayısı:.................................... 

□ Palpabl □ Hemorajik-nekrotizan 
□ Viseral organ tutulumu: ................................... 

□ Kontakt dermatit 
 □Topikal neden □ Hematojen/nekrotizan  

□ Ürtikeryal vaskülit 
□ YALNIZ kaşıntı 
□ Ürtiker 
□ Anjiyoödem/Lokalizasyon: 
........................................................... 
□ Konjunktivit 
□ 
Diğer/Özellikler:.........................................................................
.. 
□ Morfoloji ve lokalizasyonlar 

■ KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER: 
□ Viral enfeksiyonlar: □ Grip benzeri sendrom □ Diğer:..... 
□ Ateş 
□ Fotosensitivite ? □ Hayır □ Evet □ Bilinmiyor 
□ Stres 
□ Egzersiz 
□ Diğer/Özellikler: ................................................................... 

 

 
■ GELİŞİM: 

Yoğunluk 

 
 

 
 

■ LEZYONLARIN DAĞILIM YERİ saat/gün 

 

□ GASTROİNTESTİNAL AND SOLUNUM SEMPTOMLARI: 
□ Bulantı/Kusma 
□ Diare 
□ Gastrointestinal kramp/karın ağrısı 

□ Öksürük 
□ Ses kısıklığı 
□ Dispne   ………(PEFR veya FEV1: .........................)      

□EŞLİK EDEN SEMPTOMLAR: 
□ Organ tutulumları □Karaciğer □Böbrek Tutulumu □Diğer:………… 
□ Ateş ................. °C 
□ Ağrı/Yanma hissi   Lokalizasyon:………... 
□ Ödem         Lokalizasyon:…

               □ Artralji/Miyalji      Lokalizasyon……… 
 □ Lenfodenopati 

□Wheezing/Bronkospazm □ Diğer: ..........................
 

□ Rinit 
□ Rinore 
□ Hapşırma 
□ Nazal obstruksiyon 
□ 
Diğer/Özellikler:....................................... 

 

■ PSİŞİK SEMPTOMLAR: 
□ Korku/Panik reaksiyonlar □ Vertigo 
□ Bayılma                                       
□ Parestezi/Hiperventilasyon 

■ KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR: 
□ Taşikardi Kalp atım hızı: ....../dk 
□     Hipotansiyon Kan basıncı:............................. mmHg 
□ Kollaps 
□ Aritmi 
□ Diğer Bulgular: .............................................................. 

 

■ DİĞER ORGANLARIN TUTULUMU : 
(örn., periferik nöropati, akciğer tutulumu, sitopeni, vb.) 

□ ......................................................... 

 
 

(Devam ediyor) 

□ jeneralize 
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TABLO 3 Devamı 

 
□ Terleme 
□ Diğer/Özellikler: ............................................................................. 

■ KLİNİK SONUÇLAR: 
 

 
 

 

□ Reaksiyon gözlendiği sırada kullanılan tüm ilaçlar (katkı maddesi içeren ilaçlar dahil): 
 

 

 

■ ŞÜPHELİ İLAÇLAR: 

İlacın jenerik adı ± katkı maddeleri / 

Endikasyon: 

Günlük doz / Verilme yolu / Tedavi 

süresi: 

Doz ve reaksiyon 

arasındaki süre 

Aynı ilaç daha önce 
Kullanılmış mı ? 

1.  
................mg/gün;............; 
..............gün 

 □ Hayır □ Bilinmiyor 

□ Evet -> 
Semptomlar:........................................... 

2.  
................ mg/gün;...........; 
..............gün 

 □ Hayır □ Bilinmiyor 

□ Evet -> 
Semptomlar :.......................................... 

3.  
................ mg/gün;...........; 
..............gün 

 □ Hayır □ Bilinmiyor 

□ Evet -> 
Semptomlar :.......................................... 

4.  
................ mg/gün;...........; 
..............gün 

 □ Hayır □ Bilinmiyor 

□ Evet -> 
Semptomlar :.......................................... 

5.  
................ mg/gün;...........; 
..............gün 

 □ Hayır □ Bilinmiyor 

□ Evet -> 
Semptomlar :.......................................... 

6.  
................ mg/gün;...........; 
..............gün 

 □ Hayır □ Bilinmiyor 

□ Evet -> 
Semptomlar :.......................................... 

 
 

□ KULLANILMAKTA OLAN DİĞER İLAÇLAR:                                                              □ Antihistaminler…. 
□ Beta blokerler.... 

 

■ AKUT İLAÇ REAKSİYONUNDA UYGULANILAN TEDAVİ: □ Tedavi uygulanmadı 

□ Şüpheli ilaç kesildi  (no: ............./isim ..................................) 

□ Antihistaminikler □ lokal □sistemik 

□ Kortikosteroidler   □ lokal □sistemik 

□ Bronkodilatörler    □ lokal □sistemik 

□ Şok tedavisi □ Epinefrin □ Plazma genişleticiler □ Diğer: 

□ İlaç değişikliği: 

       □  İsim:....................................................................... 

        □ Tolerans:.................................................................. 

            □  Diğer/Özellikler; ....................................................... 

□  Doz azaltma (İlaç ..................................... )....................................... 

□   Diğer/belirtiniz ................................................................................. 

 

 
ÖZGEÇMİŞ: 

1) DAHA ÖNCE ŞÜPHELİ İLAÇ KULLANILMADAN DA BENZER SEMPTOMLARLA KARŞILAŞILDI MI  

 □ Hayır □ Bilinmiyor □ Evet  (açıklayın…………………..) 

 
2) MEDİKAL HİKAYE 

□ Astım 

□ Nazal polipozis 

□ Kistik fibrozis 

□ Diyabet 

□ Diğer/Özellikler:. 

 

 
□ Otoimmun (Sjögren, Lupus, vb.) 

□ Lenfoproliferatif (ALL, KLL, Hodgkin, vb.) 

□ İntervertebral disk cerrahisi 

□ 
Karaciğer:.......................................................
. 

 
 

□ Ürtikerya pigmentosa / sistemik mastositoz 

□ Kronik ürtiker 

□ HIV pozitifliği 

□ Böbrek: ...................................................... 

 
3) ALERJİK HASTALIKLAR: ............................................................................................................................................................................................... 

(ör. pollinozis, atopik dermatit, besin alerjisi, hymenoptera venom alerjisi, lateks alerjisi, vb.) 

 
4) ÖNCEKİ CERRAHİ SIRASINDA İLAÇ REAKSİYONLARI: ..................................... □ Dişçi □ Lokal anestezi □ Genel anestezi (No: ) 

5) ÖNCEKİ AŞI REAKSİYONLARI: ........................................ □ Polio □ Tetanoz □ Kızamıkçık □ Kızamık □ Hepatit B □ Difteri □ Diğer: ........................................... □ Bilinmiyor 

SOYGEÇMİŞ: Alerjiler / İlaç alerjileri: 

NOTLAR:………………………………… 
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5 | SONUÇLAR VE GELECEKTEKİ İHTİYAÇLAR 

 

KİADR'nin tanısı, çok sayıda ayırıcı tanı, özellikle de akut spontan 

ürtiker ve bulaşıcı ekzantemler, aynı zamanda da diğer dermatolojik 

hastalıklar nedeniyle zor olabilir. Bir KİADR’den şüphelenmek için: 

 

1.  Hastaya yeni bir ilaç (veya bir ilacın tekrarlanan alımı) 

verildiğinde, ilaç alımı ve ilk semptomların gelişimi arasında 

spesifik bir zaman aralığı  olmalı (Tablo 1) ve 

2.   Tipik klinik bulgular mevcut olmalıdır (Tablo 2). Bu özellikler, 

çeşitli klinik durumlar arasında büyük ölçüde farklılık gösterir. 

Morfolojiye dayalı olarak doğru tanı koymak için primer ve 

sekonder lezyonların (Tablo S2) tanımlanması ve alerjik 

(Tablo S1) ve dermatolojik terimlerin uygun şekilde 

kullanılması (Tablo S3) çok önemlidir. 

 

       Vakaların çoğu klasik sorumlu ilaçlarla ortaya çıkar (Tablo 1). 

Bununla birlikte, 1. ve 2. maddelerin karşılanması durumunda bu 

KİADR'nin klasik olmayan ilaçlara bağlı olduğu düşünülmelidir. 

Hikaye ve klinik tablonun, hastalığın akut aşamada tedavisi ve 

daha sonra yapılacak tanısal testlerinin planlanması açısından 

önemli etkileri vardır. Eğer mümkünse, hastalar reaksiyonun akut 

fazı sırasında uzmanlar tarafından değerlendirilerek, hem klinik 

tablo hem de histopatolojiyle birçok ayırıcı tanının dışlanmasına, 

klinik belirtilerin sınıflandırılmasına, kullanılan ilaçların 

kaydedilmesine ve reaksiyonun seyrinin takibine olanak 

sağlanmalıdır. İlgili bilgileri toplamak için standart bir anket 

mevcuttur47 (Tablo 3) ve hastanın tedavisinin planlaması amacıyla 

ilgili bilgilerin kaydedilmesi için kullanılması önerilir. Bu anketin 

farklı dillerde çevirilerine (http://www.eaaci.org/organisation/eaaci-

interest-groups/ig-on-drug-allergy/resources.html) adresinden 

ulaşılabilinir. Genellikle, klinik reaksiyona ilişkin bilgiler yalnızca 

hasta veya bakıcıdan, bazı durumlarda da tıbbi kayıtlardan 

alınabilir (örneğin epikriz, tıbbi çizelge, anestezi protokolleri). Bu 

gibi durumlarda, lezyon paternini ve vücut dağılımını tanımlamak 

için hasta tarafından klinik reaksiyonun fotoğraflanması (genellikle 

akıllı telefonlarla) çok faydalıdır ve istenmelidir. Ek S1, hastanın 

reaksiyonla ilgili temel bilgileri belirlemesi için bir anket 

tanımlamaktadır. Bununla birlikte, hasta tarafından verilen bilgilerin 

tıbbi eğitim eksikliğinden dolayı önemli kısıtlamalarla birlikte hataya 

açık olduğunu anlamak önemlidir. Bu tavsiyelerin standartlarını 

takip etmek için denetim noktaları verilmiştir (Tablo S6) 

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI 

İlgili yazar ve koordinatör herhangi bir çıkar çatışması olmadığını 

beyan eder. Ortak yazarların hiçbiriyle herhangi bir çıkar çatışması 

yoktur. Adı verilen tüm yazarlar, konsensüs grup toplantılarında, farklı 

ülkelerdeki ilaç alerjisi dokümantasyon bilgilerinin alınmasında ve 

yazının son halinin tartışılması ve onaylanmasında yer almıştır. 
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