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Sütleğen Otuna (Euphorbia cyparissias) Bağlı Gelişen
Fitofotodermatit
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Fitofotodermatit bitkilerde bulunan kimyasal mad-
delerin ultraviyole ışınlarla reaksiyona girmesi so-
nucu oluşan bir dermatozdur. Maydanoz, incir,
kereviz, dereotu gibi bitkilerle temas ile eş zamanlı
olarak ultraviyole ışınlarına maruz kalma sonucu or-
taya çıkar. Lezyonlar temastan 12-36 saat sonra baş-
lar.  Özellikle el, yüz gibi vücudun açık bölgelerinde
görülür. Lezyonlara yanma ve sızı gibi semptomlar
eşlik edebilir. Tanı klinik bulgularla  konur. Tedavide
yaş pansuman ve topikal kortikosteroidler etkilidir
(1). Burada sütleğen otuna (Euphorbia cyparissias)
bağlı gelişen fitofotodermatitli 12 yaşında erkek
olgu sunulmaktadır. 

Sekiz yaşındaki erkek hasta burun kenarlarında olu-
şan kızarıklık ve döküntü şikayetiyle polikliniğimize
başvurdu. Şikayetlerinin bir gün önce bahçede süt-
leğen isimli bitki ile oyun oynarken başladığı öğre-
nildi (Resim 1). Ailesi tarafından bitkiyi yanlışlıkla
yüzüne çarptığı,  bitkiyle temastan sonra yüzünde

yanma, batmanın meydana geldiği ve sonrasında  kı-
zarıklık oluştuğu öğrenildi. 

Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik
yoktu. Dermatolojik muayenesinde bilateral burun
laterallerinde, alt göz kapağından nazolabial sulkusa
uzanan  lineer eritemli, veziküler lezyonlar izlendi
(Resim 2). Yapılan sistemik muayenede herhangi
bir bulgu saptanmadı.

Hastaya mevcut bulgularla fitofotodermatit tanısı
koyularak oral antihistaminik ile topikal betameta-
zon valerat-fusidik asit tedavisi başlandı. Bir hafta
sonraki kontrolde lezyonların postinflamatuar  hi-
perpigmentasyon ile iyileştiği görüldü.

Fitofotodermatit (FFD), önce ışığa duyarlılık yapan
bitkisel maddelerin daha sonra ultraviyole radyas-
yonunun deriye teması sonucu ortaya çıkan foto-
toksik bir reaksiyondur. Tipik olarak furokumarin
içeren ürünlerle temastan sonra güneş ışınlarında
maruz kalındığında ortaya çıkar (özellikle UVA ma-
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Resim 1. Sütleğen otu (Euphorbia cyparissias)



ruziyeti ile, 320-400 nm). Hafif  fotoallerjik reaksi-
yonlar oluşabilmesine rağmen, fototoksisite daha
yaygındır. Toksik reaksiyonlar iki şekilde oluşur: Bi-
rincisi oksijenden bağımsız olarak meydana gelir,
ultraviyole ışınlarıyla aktive olmuş furokumarinler
RNA ve DNA’ya bağlanır; diğer mekanizmada ise
furokumarinler oksijenin yardımıyla hücre membra-
nında hasar, ödem oluşturur, bu olaylar da kerati-
nosit apoptozisini indükler (1).

Euphorbia cyparissias, Euphorbia bitki ailesindendir.
Euphorbia, 2000’den fazla türü bulunan, subtropikal
ve sıcak iklimlerde yetişen bitki cinsidir. Yapışkan,
sütümsü özsuyu  toksiktir, deride ve mukozalarda
şiddetli  inflamasyon yaparak büllöz lezyonlara, tok-
sik reaksiyonlara yol açabilir (2). Literatürde Euphor-
bia ailesinden Euphorbia helioscopia türünün de
kontakt dermatit, fitodermatit yaptığını bildiren ya-
yınlar mevcuttur (3).

Bitki teması ile duyarlı hale gelmiş bireylerde, ışık
maruziyetinden itibaren 24 saat içinde bitkiyle temas
eden bölgede keskin sınırlı eritem, kabarıklık gergin
büller oluşur, 48-72 saat içinde tablo zirve yaparak
klasik görünümünü alır. Hastalarda yanma, batma,
ağrı, kaşıntı gibi semptomlar olabilir (4). Bazı du-
rumlarda fototoksik bitkinin oral olarak tüketilmesi
de güneşe maruz kalan bölgelerde şiddetli inflamas-
yon ile nekroza sebep olabilir (1,4).

FFD, insanların sıklıkla UV ışınlara maruz kaldığı
ve bitkilerde en yüksek furokumarin konsantrasyo-
nunun bulunduğu ilkbahar-yaz aylarında görülür.
Çoğunlukla bahçıvan, çiçekçi, park ve bahçede oy-
nayan çocuklar gibi açık alanda vakit geçiren birey-
lerde rastlanır. Lezyonların yaygın olarak görüldüğü
bölgeler, kol, bacak, yüz gibi güneş ışınlarına ve bit-
kilere kolaylıkla maruz kalabilecek yerlerdir; fakat
vücudun herhangi bir yerinde de oluşabilir (1,4,5).
Akut dönemde eritem hakimken, kronik dönemde
postinflamatuar hiperpigmentasyon gelişir. Sikatris
gelişimi çok nadirdir. Değişik desenli inflamatuar
lezyonlar ile lineer  pigmentasyon FFD için ipucu
verir. Bu desenler bitkilerden çıkan sıvının deride
yayılması ile oluşur (4,5). 

FFD, klinik bir tanıdır. Güneş yanığı benzeri değişik
desenli lezyonlar ve hasta öyküsü ile tanı kolaylıkla
konulabilir. FFD için spesifik bir tedavi seçeneği
yoktur. Hastalığın şiddetine göre tedavi farklılık gös-
terir. Hafif  olgularda, ıslak pansuman ile sempto-
matik tedavi önerilir. Daha ağır vakalarda ve vücut
yüzeyinin %30’undan fazla tutulumu olanlarda lokal
yara bakımı önemlidir, bazı durumlarda hastanın
yanık ünitesinde takip edilmesi gerekebilir. Akut lez-
yonlarda soğuk uygulama ile topikal kortikosteroid-
ler hastayı rahatlatır. Sistemik kortikosteroidler deri
nekrozuyla seyreden şiddetli olgularda tercih edilir
(1,5). 
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Resim 2. Her iki burun kenarında eritemli zeminde veziküller ve
sol burun kenarından yanağa uzanan eritemli zeminde veziküller
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