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ÖZET

Yeni ku ş ak antiepileptik ilaçlar (YKAE İ) içinde yer alan lamotrijin (LTJ) hem jeneralize hem de parsiyel nöbetlerde yayg ın olarak kullanılmaktad ı r. LTJ tedavisinin kesilmesini gerekli k ı lan en önemli yan etkisi deri döküntüleridir. Bu çalışmada "absanslı göz kapağı myoklonisi" tan ısı ile LTJ baş lanan, ancak tedavinin beşinci haftasında yayg ın morbilıform döküntüler nedeniyle ilac ı kesilen bir olgu sunulmu ştur.
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Lamotrigine (LTG), a new antiepileptic drug, has useful actions in generalized and partial seizures. The most
troublesome side-effect of LTG is an allergic rash which makes it necessary to withdraw the drug. In this study,
we report a patient diagnosed eyelid myoclonia with absences, and who had received LTG but developed generalized morbilıform rash at the fıfth week of treatment and the drug was stopped.
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GİRİŞ

Yeni ku şak antiepileptik ilaçlar (YKAE İ) içinde yer
alan lamotrijin (LTJ) Amerika Birle şik Devletleri,
Kanada ve Türkiye dahil olmak üzere birçok Avrupa
ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ( 1 ). Absanslar, myokloniler ve jeneralize konvülsiyonlar olmak üzere hem jeneralize hem de parsiyel nöbetlerde
etkin olmas ı LTJ'yi diğer YKAEİ arasında farldı bir
konuma taşımaktadır ( 2). Farmakokinetik özellikleri
detayl ı olarak bilinen LTJ, günümüzde hem majör
antiepileptik ilaçlarla (AE İ) birlikte kullanılmakta
hem de monoterapi olarak giderek kabul görmekte
ve kullanımı yaygınlaşmaktadır (3-5) . Genellikle iyi
tolere edilen bir YKAEİ olan LTJ'in kesilmesini gerekli k ılan en önemli yan etki deri döküntüleridir ( 18) . Bu çalışmada LTJ'e bağlı bir deri döküntüsü olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmu ş ve tartışılmıştır.
Ş i şli Etfal Eğitim ve Ara ştı rma Hastanesi Nöroloji Klinigi
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Onaltı yaşındaki kadın hasta dalgınlık ve gözlerinde
titreme yakınmalar ı ile Epilepsi Polikliniğ ine başvurdu. Anne-babas ı ikinci derecede akraba olan hastanın, çiftin be şinci ve son çocu ğu olduğu belirtildi.
Özgeçmişinde ve soygeçmi ş inde özellik saptanmadı.
Hastanın yakınmalann ın 12 yaşında başladığı, dalgirdik olarak tanımladığı durumlann genellikle 1520 saniye sürdü ğü, bu dalmalar sıras ında göz kapaklannda titremelerin oldu ğu, gözlerinin yukarı kaydığı, dalgınlık anlamı hatırlamadığı ve o sırada kendisine söylenenleri duymad ığı, göz kapağı ndaki titremelerinin daima olmadan da olabildi ği öğrenildi.
Dalma ve titreme dönemlerinin günde birkaç kez yinelediği belirtildi. Hasta kollar ında, bacaldannda
seyrek titremelerden de yak ınıyordu. Ayrıca hasta
gözlerini kapattığı zaman ve karanlıktan aydınlık bir
ortama geçti ğinde göz kapağı ndaki titremelerin ba ş-
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Resim 2. Göydede ve ellerde morbiliform diiküntider.
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Hastaya 25 mg/gün LTJ başlandı. İlk iki hafta ayn ı
doz ile devam edildikten sonra üç ve dördüncü haftalarda doz artt ırılarak 50 mg/güne ç ıkıldı. Hasta bu
dönemde görüldü ğünde dalmalarında ve titremelerinde belirgin azalma oldu ğu saptandı. Beşinci haftada hasta iki gün 100 mg/gün LTJ kulland ıktan sonra
yaygın morbiliform döküntüler ile baş vurdu (Resim
1,2). Döküntülere neden olabilecek ba şka bir ilaç
kullanımı ve hastal ık belirlenmedi. Deri Hastalıkları
Kliniği ile konsülte edilen hastan ın döküntüleri ilaç
yan etkisi olarak de ğerlendirildi ve ilaç kesildi. Döküntülerin oldu ğu dönemde yapılan tam kan sayım'
ve laboratuar parametreleri normal bulundu. Üç gün
içinde döküntüleri tamamen düzelen hastaya 500
mg/gün valproat ba şlandı. Hastanın izlemi sürmektedir.

Resim I. Bacaklarda yayg ı n morbiliform diikürdüler.
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ladığını ifade etmekte idi. Bu yak ınmaları nedeniyle
daha önce hekime başvurmam ış olan hasta ilaç kullanm ıyordu.
Lise birinci s ınıf öğrencisi olan hastan ın fizik muayenesi, nörolojik bakısı ve mental durum de ğerlendirmesi normal bulundu. Tanı mlanan nöbetlerin "absansl ı göz kapağı miyoklonisi" olabileceği düşünüldü.
Hastanı n rutin laboratuar tetkikleri ve kraniyal MR
incelemesi normal bulundu. Elektroansefalografide
(EEG) temel biyoelektrik aktivite 9c/s frekansl ı alfa
ritnıinden oluş makta olup, göz açma ile bloke olmu ştu. Çekim sırasında sık sık, hep gözlerin kapanmas ını
izleyerek hemen beliren, hemisferlerin arka yanları nda belirgin, bilateral, simetrik, senkron, yüksek
amplitüdlü, 1.5-2 saniye süreli, 3.5-4c/s frekansl ı diken-dalga (DD) ve çoklu diken dalga de şarjları izlendi. Hipervantilasyon tabloda bir de ğişiklik yaratmazken, fotik stimulasyon s ırasında deşarjlarda artış saptandı.

TARTIŞMA
LTJ ve diğer AEİ 'lara bağlı deri reaksiyonları basit
morbiliform döküntü ve ürtikerden ba şlayarak, ciddi
sonuçlara yol açan hatta ölümle sonlanabilen tablolara dek uzanan geni ş bir yelpazeyi içerir (1,2,6,7) .
Bunlardan Hipersensitivite Sendromu (HSS), Steven-Johnson Sendromu (SJS) ve Toksik Epidermal
Nekroliz (TEN) hastan ın hospitalize edilerek izlenmesini ve acil tedavi edilmesini gerekli k ılan durumlardı r. HSS ciddi ekzantematöz döküntü ve eksfoliyatif dermatitin yan ı sıra, ate ş, lenfadenopati, karaciğ er enzimlerinde yükselme, nefrit, miyozit, perikardit, pnömoni ve trombositopeni/lökopeni gibi sistemik tutulumları da içerir.SJS ve TEN ise HSS ile birlikte görülebilir. SJS 'de müköz membranlar ın tutulumu, TEN'de ise epidermisin dermis tabakas ından
ayrışması söz konusudur. Tüm bu sendromlar basit
deri döküntüleri şeklinde başlarlar ( 1,6,7 ). Bu nedenle
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AEİ 'a bağlı deri döküntüsü ile başvuran her hasta
sistemik tutulumlar aç ısından sorgulanmalı ve gerekli laboratuar tetkikleriyle inceleftmelidir.
LTJ'e bağlı deri reaksiyonları yaklaşık hastaların %
10'unda görülür ve s ıklıkla ilk 4-6 hafta içinde ortaya
çıkar ( I '2,6,7). Değişik çalış malarda bu yan etkinin çocuk popülasyonunda daha s ık ve yaklaşı k üç kat fazla
görüldüğü, daha ağır seyir ettiği bildirilmiştir (9). Deri reaksiyonları sıklıkla hastanın hospitalize edilmesini gerektirmeyen basit morbiliform döküntü ve ürtiker şeklindedir (10,11) . Bizim olgumuzda da tedavinin beşinci haftası nda beliren deri döküntüleri benzer biçimdeydi ve üç gün içinde semptomatik tedaviyle geçti.

Sonuç olarak LTJ'in tüm olgulara dü şük doz ile başlanması , dozun yavaş bir şekilde arttırılmas ı, hastaları n özellikle ilk haftalarda geli ş ebilecek deri reaksiyonlarına karşı uyarılması , böyle bir durumda derhal ilacı keserek hekime ba şvurması gerektiğinin anlatılmasını n önemli oldu ğu sonucuna varılm ıştır.
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LTJ 'in deri reaksiyonlar ı açısından karbamazepin
(KBZ) ve fenitoin (FT) ile kar şılaştırıldığı bir çalışmada bu üç AEİ arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır ( 1 ).

ri reaksiyonlannı sadece bu özellikle aç ıklamak yeterince tatminkar bulunmamaktad ır ( 14).
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LTJ'in yüksek dozda baş lanması veya dozun hızla
arttırılması allerjik deri reaksiyonlann ı kolaylaştırmaktadır ( 1,6,7) . Bu nedenle LTJ monoterapi olarak
kullanıldığı olgularda ilk iki hafta 25 mg/g uygulanmalı , üç ve dördüncü haftalarda 50 mg/güne ç ıkılmalı ve be şinci haftada 100 mg'a eri ştikten sonra her
1-2 haftada 50-100 mg artt ırılarak idame dozuna ulaşılmalıdır ( 1 ). Bizim hastam ızda ilaç yukarıda önerilen biçimde ve monoterapi olarak uygulanm ış ancak
yine de döküntüler geli şmiştir.

LTJ'e bağlı deri reaksiyonlann ı kolaylaştıran diğer
bir durum da ilacı n valproik asit (VPA) ile birlikte
kullanılmasıdır ( 12,13) . Bilindiği gibi bir mikrozomal
enzim inhibitörü olan VPA LTJ'in yar ılanma ömrünü
iki kat uzatarak yakla şık 60 saate ç ıkarmaktadır. Ancak LTJ-VPA kombinasyonunda daha s ık görülen de-
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