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Özet: Bu çalışmada, 6 aylık bir süre içinde Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim ;Dalı'na başvuran hastalar ara,.. 
sından ((İlaç erüpsiyonuı> tanısı koyulanlar incelenmiştir. Buna göre 
erüpsiyona neden olan ilaçların başında kotrinıoksazol'ün geldiği ve en 
sık rastlanan reaksiyonun ise makulopapüler ekzantem olduğu gözlen~ 
miştir. ÖzeUiıkle ıerüpsiyona yol açma riski yüksek olan ilaçların teda~ 
vide kullanımının getirebileceği sorunların gözönünde bulundurulma
sının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. 

DRUG ERUPTIONS 

Swnmary : in this six month study, the patients with the diagnosis 
of drug eruptions, who had been admitted to the Hacettepe University 
Hospital, Department of Dermatology, were documented. According to 
those documents, the most common drug causing the eruptions is 
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cotrimoxazole and the most frequent skin reaction due to drugs in ma
culopapular eczantema. In consequence of those observations, it has 
been quotted that when those drugs are used in treatment, it will b e 
useful to take into consideration the probable skin reactions, hence the 
patients and the health care providers shoul:d be warned against ıhe 
side effocts of the drugs, prior to the treatment. 

Key Words : Drug eruptions, skin reactions, cotrimoxazole, macu. 
lopapular eczantema. 

GİRİŞ: 

Tedavide vazgeçilmez bir yeri 
olan ilaçların sistemik veya lokal 
olarak kul'lanımından sonra, yan 
etkHerle karşılaşılabildiği bilin
mektedir. Bunlardan deri belirtile
ri klinikte en sık rastlanılanlar ara. 
sındadır. Hastanede yatan hasta· 
ların % 1-5 inde ilaç erüpsiyonu 
gözlendiği bitdirilmektedir (1). An· 
cak, ıayaktan başvuran hastalar için 
kesin bir rakam verilemediği çün
kü çoğunun hekime danışmadan ge
çiştirildiği ya da tiplenmediği de 
hatırlatılmaktadır. 

İlaÇ reaksiyonları iki ana gru. 
ba ayrılarak incelenir (2) : 

I - AHerjik olmayan ilaç reak. 
siyonları II - lmmünolojik meka
nizmanın rol oynadığı Allerjik Haç 
reaksiyonları. Allerjik olmayan re
aksiyonlar, yüksek dozda ilaç kul
lanımıyla, ilacın bilinen yan etki. 
si olarak sinerjist ik etki sonucun
da, bazı kişilerin ilacı tolere edeme. 
m es.i ve idiosenkrazi ile ortaya çı· 

kar. Allerjiık reaksiyonlar ise, du
yarlılaştırıcı bir etki sonucunda be. 
lirirler. Bunun için, kimyasal bir 

grubun veya basit bir metalin (hap. 
ten) organizmada bir proteinle ko· 
valent b:k şekilde birleşip, antijen 
oluşturması gerekir. Bu antijene 
karşı antikor yapılır ve lenfositler 
duyarWaştırıcı öz1ellik kazanırlar. 

Bu tür semptomlar için gerıekli sü
re reaksiyon tipine göre değişir, er
ken (1-60 daki:ka) veya geç (3 gün 
veya daha çok) t ipte olabilir. 

Mochella'ya göre allerjik olan 
ve olmayan reaksiyonlar aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılmaktadır (3) 

I - Muhtemelen allerjiık 
a - Ekzamatöz erüpsiyonlar 
b - Veziküler büllöz » 

c - Ukenplanus benzeıi erüp· 
siyonlar 

d - P . Rosea benzeri erüpsi-
yonlar 

II - Allerjik olmayan 
a - Akneiform 
b - Tümörler 
c - Pigmenter reaksiyonlar 
d - Alopesiler 

Erüpsiyonlar aynı ilacın lmlla
nımıyla tekrarlanabildiği gibi, ya
pıca benzer bir ilaçla veya hiç bir 
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benzerliği olmayan başka madde

lerle de gözlenebilir. 

İlaca bağlı deri belirtilerinin 

başlıcaları şöyle sıralanabilir: Ür

tik2r, eritem multiforrn, eritema 

nodozurn, likcnoid, büllöz ve fiks 

erüpsiyonlar. Ciddi seyreden ve fa

tal sonuçlanabilen reaksiyonlar isr;; 

cksfolyatif dcrmatit, Stevens John

son S'endromu, toksik epidermal 

nekroliz ve lupus eritcmatozus ben

zeri reaksiyonlardır (SLE) (2,4). 

Genelde ilaçlara bağlı olarak 

ortaya çıkabilecek ·deri 

Jarı aşağıdaki şekilde 

tır (4,5,6) : 

reaksiyon. 

toplanmış-

Asetazolamid: Eritem multi

form, bül, papül, toksik epidermal 

nekroliz. 

Asetilsalisilik asit (ASA) : Anaf

laktik rıeaksiyon, bül, eritem mul·· 

tiform, eritema nodozum, elde der

matit, herpes simpleks, morbiliform 

eritem, anjioödem, purpura, ürti

ker, fiks erüpsiyonlar, Ste,vens John

son sendromu, toksik epidermal 

nekroliz. 

Ampisilin : Morbiliform ve ha

zan da makülopapüler erüpsiyon, 

ürtiker. 

Barbituratlar: Aft, bül, yaygın 

eritem, eritem multiform, eksfolya

tif derrnati,t, morbiliform eritem, 

prüritus, purpura, skarlatiniform 

eritem, Stevens Johnson sendromu, 

stoınatit, toksik epidermal nekro

liz, ürtiker, fiks erüpsiyonlar, foto

sensitivite reaksiyonları. 

Belladonna alkaloitleri: Fiks 

eri.i.psiyonlar. 
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Eritromisin: Ürtiker. 

Fenitoin: Akne, bül, ödem, eks

fo1'yatif dermati,t; hipertrikozis, hi

pertrofik jinjivit, SLE benz·eri re
aksiyonlar, Stevens Johnson- sendro

mu, toksik epidermal nekroliz, eri

ten1 multiform, fiks erüpsiyonlar. 

İzonikotinik hldrazid : Aknei

form erüpsiyon, eritem, purpura, 

ürtiker, eksfolyatif dermatit, SLE 

benzeri reaksiyonlar, 

vite. 

fotosensiti-

Karbamazepin : Eksfolyatif d~.r
matit, Stevens Johnson sendromu. 

Kloramfenikol: Kandidiazis, 

prüritus, ürtiker, eritem multiform, 

fiks eıiipsiyonlar, SLE benzeri re

aksiyonlar, toksik epiderınal nek-, 

roliz. 

Ko~tikosteroitler : Ekimoz, pe- · 

teşi, purpura, stria, akneiform 

crUpsiyonlar. 

Oral kontraseptifler : Fiks erüp, 

siyonlar, akneiform erüpsiyonlar, 

fotosensitivite reaksiyonları. 

Penisilinler : Anaflaktik 

siyonlar, anjioödem, ekimoz, 

sit, eritem multiform, eritema 

dozum, eksfolyatif derrnatit, 

reak, 

glos-

no

fiks 

erüpsiyon, morbiliform eriten1, pa

pül, purpura, prüritus, skarlatini

forın eriteın, toksik epidermal nek

roliz, ürtiker, vezikül, SLE benzeri 

reaksiyonlar, 

sendromu. 

Stevens J ohnson 

Prokain: Eritem 

prüritus, ürtiker. 

multiform, 

Sulfonamidh.~r: Anjioödem, -bül, 

eritem, eritcm multiforn1, eksfolya

tif dermatif, fikserüpsiyon, rnorbi-



liform eritem, papül, fotosensitlvi- -
te, pol_iarteritis nodoza, purpura, 
skarlaÜniform eritem, Stevens 
Johnson .sendromu, toksik epider
mal nekroliz, veziküler erüpsiyon, 
SLE beI)Zeri reaksiyonlar, ürtiker. 

AMAÇ VE YÖNTEM: 

Bu retrospektif çalışmaya, 914 
yataklı 'Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi -Dermatoloji Polikliniği'
ne 7.Ekim.1985-7.Nisan.1986 tarihle
ri arasında ayaktan başvuran ve 
diğer bölümlerden ·konsültasyon 
isteminde bulunulan hastalar ara
sından «ilaç erüpsiyonu» tanısı .ko
yulan olgular alınmıştır. Bütün 

. has.talaI'da, erüpsiyonun türü, sık

lığı ve neden olan ajanlar hakkın
da ayrıntılı bilgi edinilmeye çalı

şılmış, b,iiylece kısıtlı bir popülas
yonda da olsa toplumumuzdaki ilaç 
erüpsiyonlannın dağılımıyla ilgili 

daha ileri çalışmalara yardımcı ol
mak amaçlanmıştır. 

BULGUL~ : 

Tablo 1 : Hastaların ·geldikleri bö
lümlere göre dağılımı 

Bölüm Hasta sayısı 
---- -·------·--- - -· 

Dermatoloji 
Nöroşirurji 

Acil Servis 
İç Hastalıklar 

Pediatri 
Üroloji 
Kulak-Bururı-Boğaz 

Toplam 

26 (% 66.7) 

4 
3 

2 
2 

1 
1 

39 

·. Toplam 39 hastanın 20 sinin 
(% 51.3) eı:ıkek olduğu kaydedilmiş
tir. Hastaların yaş gruplarına ve 
cinsiyetlerine göre yapılan ayırım, 
Tablo II de göster.ilmiştir : 

·Tablo il : Hastaların cinsiyet ve yaşlarına göre dağılıniı 

Cin1!iyet Yaş 

0-10 11-20 21-30 3140 

Kadın 1 5 4 

Erkek 2 3 7 5 

To!Jlam 2 4 12 9 

Cinsiyet farkı gözetilmeksizin 
yapılan değerlendirmede, hastala
rın en çok 21-30 yaş grubunda top
landığı (%30.8) belirlenmiş olup, 
cinsiyete göre 'incelendiğinde de er
keklerin 21-30 yaş arasında (%35), 

41-50 51-60 60 Toplam 

7 2 . 19 

1 , 1 20 

8 3 1 39 

kadınların ise 41-50. yaş arasında 

(%36.8) dağılım gösterdiği gözlen
miştir. 

Rastlanılan erüpsiyon türleri 
de aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. 
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!'ablo III : İlaç erüpslyonunun türü 

Reaksiyon 

Makulopapüler ekzantem 

Fiks ilıaç erüpsiyonu 

Ürtiker 

Eritem polimorf (İki hastada Stevens Johnson tipi) 

Eritema nodozum 

Eritem po1imorf+eritema nodozum 

Pruritus 

Oral ülserasyon-makulopapüler ekzantem 

Büllöz ilaç erüpsiyonu 

Likenoid ilaç erüpsiyonu 

Toplam 

Hasta sayısı 

13 
9 
8 

3 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

39 

Başvuran hastaların °ıo33.3 üne 

makulopapüler ekzantem, 0/o 23.l 

ine fiks ilaç erüpsiyonu, 0/o 20.5 dne 

de ürtiker tanısının konmuş oldu

ğu belirlenmiştir. 

rın sıralanması şu sonuçlan ver 

miştir: İlk sırayı -O/o 16.l ile Trimei. 

topr.im4Sulfametoksazol (Kotrimok~ 

sazol) ·kombinasyonu alırılş, ikinci 

sırayı ise '0/o8.9 :ile difenilhidantoin 

ve asetilsalisilik asit payJ;aşmışlar

dır (Tablo IV). Reaksiyona neden olan ilaçla 

Tablo iV : Reaksiyona neden olan ilaçlar 

iıacın adı İlılca bağlı olguların sayısı 

Kotrimokısazol 9 

Difenilhidantoin 5 

Asetilsalisili'k asit (ASA) 5 

Metilmelubrin 3 

Ampisilin 3 

Kristalize penisildn G 2 

Prokain penisilin 2 

Dlklofenak sodyum 2 

EsanSıiyel aminoasit 2 

Fenobarbital 2 

Mineral+ Vitamin preparatı 2 

Meprobamat + As,etaminofen 

Asetazolamid ı 

G~ipin 1 
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Diazepam 

Karbemazepin 

Biperiden 

Belladon alkaloitleri +-.Ergotamin + Fenobarbi tal 

Deksametazon 

Oral kontraseptif 
Amikasin 

Amoksis,ilin 

Eritromisin 

İzonikotinik hidrazid 

Karbenisilin 

Kloramfenikol 

Metisilin 

Morfazinamid 

Rifampisin 

Sefotaıksim 

1 

l 

1 

1 
1 

1 

l 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

Başka bir tabloda da, reaksiyon türü ile reaksiyona yol açan ilaç 
karşılaştınlmış ve şu sonuçLar elde edilmiştir : 

Tablo V : Reaksiyon türü ile reaksiyona yol açan ilaç arasındaki ilişki. 

Reaksiyon türü ilaç Olgu sayısı 

Makulopapuler ekzantem Difenilhidantoin 5 

Kotri,moksazol 3 

Anıp.is ilin 2 

Esansiyel aminoasit 2 

Kristalize penisilin 2 

Mineral+-Vi taınin 2 

Arnika sin 1 

Deksametazon 1 

Fenobarbital 1 

KarbenisHin 1 

Kloramfenikol 1 

Metisilin 1 

Sefotaksim 1 
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Fiks ilaç erüpsiyonu 

t~·tiker 

Pnır:itus 

Eritem polimorf r::-::·,,. 

» » (Stevens 

Johnson tipi) 

Eri tem :Polimorf +Eri tema: 

nodozum 

Eri.tema nodozum 

Lik.enoid ilaç eriipsiyonu 

Büllöz ilaç e:rüpsiyonu 

Oral ülserasyon+ Makulopapuler 

ekzantem 

Bu tabloya göre: a) Makulopa

pu1Jer ekzantem oluşumı:urdan so; 

rumlu tutulabilecek ilaçl~.r arası:q

da ·0/o21.7 ·ile difenilhidant<_J.in baş_t~ 
gelmektedir. b) Fiks ilaç erüps:iyo

,nuna neden olduğu düşünülen 'İlaç

lar arasında en yüksek oran kot-
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Kotrimoksazol 

Metilrnelubrin 

4 

2 

ASA 2 

· :f~nl?roparnid+A.şetaminoüen 1 
Diazepam 1 

Karbamazepin_. 1 

ASA 

Kotrimoksazol 

Belladon alkaloitler:i+ E~~9ta. 

min + F.enobarbital 

Amoksisilin 

Ampisilin 

Eritromisin 

Prokain penisilin 

İzonikotiniık hidrazid 

Morfazinaınid 

R.ifaınpisin 

-~~~tazolamid 

Fenobarbital 

Grip in 

Prokain penisilin 

Dİklofenak sodyum 

Oral konti-asept·if 

Biperiden 

Metilmelubrin 

Diklofenak sodyum 

Kotrimoksazol 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

rimoksazol'e aittir {o/o 36.4). c) 

ÜRtiker ajanları arasında ASA bi
rinci sıradadır (% 33.3). 

Bu tablo tersine çevrildiğinde, 

Hk 10 ilaç için şu sonuçlar elde 

edilmiştir : 



Tablo VI : Reaksiyona, yol açan ilaç ile reaksiyon türü arasındald ilişld. 

İlaç 

Kotrimoksazol 

Difenilhidantoin 

ASA 

Mctilmelubrin 

Ampisilin 

Kris talize penisilin G 

Prokain penisilin 

Reaksiyon türü Olgu sayısı 

Fiks ilaç ·erüpsiyonu 

Makulopapul·er ekzantem 

Oral Ulserasyon-Makulopopüler 

ekzantem 

Ürtiker 

Makulopapuler ekzantem 

Fiks ilaç -erüpsiyonu 

Ürtiker 

Fiks ilaç 'erüpsiyonu 
Büllöz » 

Makulopapuler ekzantem 
t}rtiker 

Makulopapuler ekzantem 

Ürtiker 

4 

3 

1 

1 

5 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

1 
Eri tem polimorf 

, _ ,Jol:\ıı,son ,t.ip\) _ 
(Steıiens 

1 

2 Esans.iyel aminoasit 

Fenobarbital 

Diklofenak sodyum 

Bu tablo değerlendirildiğinde 

şu .,sp;nuçla_r·, _çik~:rılmıştır : _a) -Kot-:

rimoksazol,_· sorum_lu tutuld,uğu ol

guların %44.4 ünde fiks ilaç erüp
siyonuna yol .. _açmıştır. b) D.ifenilhi

dantoin, ·0ıo71.4 sıklıkta makulopa-

Maktt1opaı}ule:i' -ekzantem 

» 

Eritem polimorf (Stevens 
Johnsoıi" tiİJi) ~ -, 

Eritern po_limorf+Eritema 

nodozurn 

Büllöz .ilaç erüpsiyonu 

1 

1 

1 
1 

pul1er eıkzantem'e neden olmuştur. 

c) ASA, sadece. ürtiker .olguların

dan sorumlu tutulmuştur (%100), 
Tablo VII de reaksiyona, ne

den olan ilaçlarla hastaların cinsi~ 

yctleri karşılaştırılmıştır_; 
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' 

Tablo Vll : Reaksiyona neden olan ilaçlarla hastaların cinsiyetlerinin 

karşılaştınlması. 

Kadınlardaki Erkeklerdeki 
ilaç olgu sayısı 

Kotrimoksazol 

Difenilhldantoin 

ASA 

M!etilmelubrin 

Ampisilin 

Kristalize penisilin G 

Prokain penisilin 

Fenobarbital 

Di!klofenak ·sodyum 

Esansiyel aminoasit 

Mineral+ Vitamin 

Amikasin, amoksisilin, biperiden, deksameta.zon, 
Gripin, izonikotinik hi,drazid, karbenisilin, me
tisüin, morfazinamid, kloramfenikol, rifampisin, 
sefotaksim 

Asetazol1amid, diaz.epam, belladon alkaloitleri+ 
e:rıgotamin-+-fenobarbital, eritromisin, fenpropa,.. 
mid + asetaminofen, karbamazepin, oral kontra. 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

septif 7 

Toplam 22 

olgu sayısı 

7 

3 

i 

2 

2 

2 

1 

12 

34 

Buna göre, ilaçların o/o39.3 Ü 

kadınlarda, %60.7 si erkeklerdeki 
olgulardan sorumlu tutulmuşlar

dır. Burada, bir reaksiyona birden 
fazla ilacın bir arada kullanılması-

nın yol açabileceğinin hatırlatılma· 
sında yarar görülmektedir. 

~e~siyonların cinsiyete göre 
dağılımı da incelenmiştir: 
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Tablo VIII : Reaksiyonların cinsiyete göre dağılımı. 

Reaksiyon türü 

Ma!kulopapuler ekzantem 

Fiks :ilaç erüpsiyonu 
Ürtiker 

ETitem pol:imorf 

Eritema nodozum 

Eri.tem polimorf+Eritema nodozum 

Büllöz ilaç erüpsiyonu 

Likenoid » 

Pruritus 

» 

Kadın sayısı Erkek sayısı 

6 

5 

5 
1 

1 

1 

7 

4 

3 
2 

1 

1 

1 
Oral ülserasyon + Makulopapuler ekzantem 

Toplam 19 20 

İlacın kullanım süresi .ile ilaç

ların reaksiyon verme sayısı ara

sında bir ilişki olup olmadığı araş

tırılmış ve 0ıo23.2 ile süresi bilin 

meyen ilaç kullanımı il:k sırayı al

mıştır. İkinci sırada 0ıo12.5 ile kul-

lanıldığı ilk gün içinde reaksiyon 

veren ilaçların, 3. sırada da ikinci 

gün içinde rea:ksiyon veren ilaçla

rın o/ol0.7) bulundukları belıirlen

mişti,r. 

Tablo IX: İlaçlann kullanım süresi ile reaksiyon verme sayısı 

arasındaki ilişki 

İlacın kullanım süresi 

2.5 yıl 

1.5 » 

1 » 

4 ay 

2 

1 

» 

14 gün 
10 » 

8 » 

5 » 

4 » 

3 » 

2 » 

1 » 

Süresi bilinmeyen 

İlacın verdiği reaksiyon 

sayısı 

2 

1 

3 

1 
2 

2 

1 

5 

1 

2 

» 

5 
6 

7 
13 
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Süresi bilinmeyen ilıaçlar ha .. 

i"iç tutularak, ilacın kullanım süre. 

si ile reaksiyon .sayısı arasında bir 

korelasyon olup olmadığı araştı

rılmış ve - korelasyon katsayısı 

-O.il olarak bulunmuştur. Buna 

göre, kısa süre kullanılmış olan 

ilaçların verdikleri reaksiyon sa

yısının, uzun süre kullanılanlara 

göre daha fazla olduğu söylenebi

lir. Ancak, yapılan önem kontro

lünde ·sonuç önemsiz bulunmuştur 

(P>0.05). 

İlaç erüpsiyonlarının tedavi

sinde önce reaksiyon nedeni olan 

ilaç kesilllıekte, bunun yanı sıra 

antihfstaminik ilaç da uygulanmak

tadır. Ayrıca bazı reaksiyonlarda' 

topik bakım, çok şiddetli olgular

da da kortikosteroit tedavisi ge

rekmektedir. 

Son olarak, «ilaç eıüpsiyonu>> 

tanısı alan hastalar prognoz yö

nünden izlenmiştir. Primer hasta

lıkları nedertiyle ölen ve bu neden

le takipten çıkan 2 hasta hariç tu

tularak yapılan s1ralama şöyledir: 

Tablo X : Prognozlarına göre has

ta!anıı dağılımı, 

Prognoz Hasta sayısı 

Şifa 16 

Salah 1 
Haliyle 2 
Kontrole ,ge1'meyen 18 

Toplam 37 

Hastaların °ıo 43.2 sinin' «Şifa» 

ile taburcu edildiği, 0ıo48.6 sının ise 

kontrole gelmediği için izleneme 

diği kaydedilmiştir. 

z7g 

Yorum ve Sonuç : 

Pratikte en sık rastlanılan 

erüpsiyon türünün morbiliform (kı, 

zamık benzeri) ve skarlatiniform 

(kızıl benzeri) döküntülerle tanım. 

lanan ekzantematik erüpsiyon ol. 

duğu bildirilmektedir (1). 1966-70. 

yılları arasında Kuokkanen'in 464 

lük bir seriyle yapmış olduğu ça, 

lışmanın sonuçlarına göre en sık 

olarak e,kzematöz erüpsiyonlar 

gözlenmiştir (%46), Fiks ilaç erüp 

siyonu 0/o 10 ile üçüncü ve '%5.4 ile 

multiform benzeri reaksiyonlar 

dördüncü olurken, ürtiker~anjio 

ödem (o/o 23) ikinci sırada gelmekte

dir '(3). Stewart ve arkadaşlarının 

1979 da yayınladıkları bir rapora 

göre de, · 130 yata:klı bir hastanede 

5.5 Yıı süreyle <<derıiıatolojik. i:ıd
vers reaksiyon}} incelemesi yapıl

mış ve hastaların ·o/o l.1 inde deri 

reaksiyonları belirdiği gözlıenmiş

tir (7). Bu reaksiyonlar içinde ilk 

sırayı ekzantem';in, rkinci sırayı da 

pruritus'un aldığı bildirilmiştir. 

Bizim çahşınamızın verilerinin de 

yukarda adı geçen raporlara ·uy

gunluk gösterdiği söylenebilir. 

Şöyle ki, en sık olarak (%33.3) ma

kulopapuler ekzantem gözl,enmiş, 

daha sonra fiks ilaç eıüpsiyonu 

(%23.l) ve ürtiker (%20.5) olguları 

sıralanmışlardır. Yine Stewart ve 

ark.nın çalışmasında yaş grubu açı

sından yapılan değerlendirmede ilk 

sırada 21-30 yaş grubunun bulun

duğu bildirilmiş, bizim çalışma.. 

rn1zda da aynı sbnuçla karşılaşıl· 

mıştır;· 



1964-1983 yılları arasında Bir 

leşi:k ~allık İlaçların. Güvenirliği 

Komitesi'ne (CS~) bildirilen top 

lam . 1508 rapora .göre, ürtikeryal 

reaksiyonlara (Reaksiyonların tip 

!emesi yapılınamıştır) neden olan 

25 ilaç arasında kotrimoksazol 185 

olguyla (%12.3) en üst sıradadır. 

Bizim çalışmamızda 3: durumda .o 

lan ampisilin ise 109 olgu ile' (%7.2) 

4. sırayı almıştır (8). 1979 da Hin 

distan'da «Fiks -ilaç erüpsiyonu» ta. 

nısı ·konmuş ve provokasyon testle

ri uygulanmış olan 40 hastayla ya· 

pılan bir çalışmada ise, bizim araş 

tırmamızda 3. sırayı ampisilin'le 

paylaşan metil melubrin'in 6 has 

tayla (%15) ilk sırayı aldığı belir 

lenmiştir. Çeşitli sulfonamitlerle re

aksiyon veren toplam hasta sayısı 

ise 8 dir (%20) (9). Yine 1979 da ya

yınlanan ve ilaç erüpsiyonlannı in 

celeyen bir raporda söz konusu re

aksiyonlara neden olan ilaçların 

başında penisilinler'in (Özellikle 

ampisilin) ve kotrimoksazol'ün gel. 

diği belirtilmekte ancak bu ilaçla

rın çok yaygın bir şekilde reçetele· 

re yazıldıklarına da dikkat çekil· 

mektedir (10). 

Sonuç olarak 6 aylık bir süre 

de gerçekleştirilen bu retrospektif 

araştırmanın genel referanslar ve 

bu konuda yürütülen diğer araş 

tırmalarla uyumlu olduğu söyle

nebilir. Görülebileceği gibi, her iki 

cinste de değişik yaş gruplarında 

-ilaç erüpsiyonları gelişebilmekte

dir. Bu arada, en çok r eaksiyona 

yol açan ilaç olduğu belirlenen kot

rimoksazol'ün toplam 9 olgusundan 

8 inin aynı müstahzara ait olduğu

nun saptanmış olması · nedeniyle, 

bu sonucun da ayrı bir araştırın:! 

konusu olabüeceği düşünülmekte

dir. 

Belli bir ilaca ait deri ·reaksi· 

yanlarının bilinmesi, hekime teda. 

vi seçenekleri vermesi açısından 

çok yararlı olacaktır. Böylelikle ön

ce, en büyü].( olasilığı taşıyan ilaç 

(Has"talığüı özelliklerine bağlı ol

mak üzere) elimine edilebilecek, ay

rıca advers reaksiyonların izlen

mesinde tanı konulmasına yardım

cı olaca'ktır. 

Bunun yanısıra, toplumumuz

da yaygın olan «hekime danışma

dan ilaç kullanma» sorununun g,:

tirebileceği sonuçlar arasında ye:· 

alan erüpsiyonların önemi konu· 

sunda bireylerin ve tüm sağlık gÖ· 

revlilerinin eğit·ilmesinin de gerek· 

tiği vurgulanmak istenmektedir. 
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