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SEVGİLİ EDİTÖR

ürkiye’de Suh bitkisi olarak bilinen Heracleum persicum (HP)
3000’den fazla tür içeren Apiaceae ailesine ait çiçekli bir bitkidir. Bu
bitki İran, Irak ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde yetişmektedir.1 Burada Heracleum persicum temasına bağlı fitokontakdermatit gelişen bir olgu
sunulmaktadır.

Elli yedi yaşındaki erkek kollarda ve gövde ön yüzünde büllöz lezyonlar
nedeniyle başvurdu. Hastanın tarlada ot biçerken suh bitkisi ile temasından
yarım saat sonra temas eden bölgelerde şiddetli kaşıntı ve yanma oluşmuş. 1
gün sonra gövdede ve kollarda veziküler ve büllöz lezyonlar oluşmuş. Hastanın daha önce bu bitki ile benzer bir teması olmamıştı. Hastanın hipertansiyon dışında sistemik bir hastalığı ve ilaç kullanım öyküsü yoktu. Dermatolojik
muayenede gövde ön yüzünde ve kollarda eritemli zeminde çok sayıda vezikül ve bül görüldü (Resim 1 ve 2). Hastanın yanında getirdiği ot için Botanik
Anabilim Dalına konsültasyon yapıldı ve otun heracleum persicum olduğu
öğrenildi (Resim 3). Hastaya mevcut bulgularla heracleum persicum’a bağlı
gelişen fitokontakdermatit tanısı konuldu. Sistemik metilprednizolon 40
mg/gün, oral antihistaminik ve ıslak pansuman tedavisi başlandı. 1 hafta sonra
lezyonların hiperpigmentasyon bırakarak gerilediği görüldü.

HP antioksidan, antikandidal, antibakteriyel, sitotoksik, immünostimülan, antikonvülzan, antienflamatuar ve analjezik özellikleri nedeniyle
yaygın olarak kullanılır. HP’nin bilinen fitokimyasal bileşenleri, uçucu maddeler, terpenoidler, triterpenler, furanokumarinler, flavonoidler ve alkaloidlerdir. HP ‘nin içerdiği furanokumarinler aynı zamanda etkili dermal
fotosensitize edici ajanlar olup lökoderma tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Buna ek olarak, birkaç furanokumarin’in kanserojen olduğu
ve büyüyen embriyoda malformasyona neden olduğu bildirilmiştir.1-3
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HP fotosensitize furanokumarinleri içerdiğinden, insan derisi ile temas
halinde ve ultraviyole radyasyon ile kombinasyon halinde, temastan 15 dakika sonra bir fitotoksik reaksiyon meydana gelir. Yaklaşık 24 saat sonra
ciltte eritem ve ödem ortaya çıkar ve onu birkaç gün sonra enflamatuar re1

RESİM 3: Heracleum persicum bitkisi görülmektedir.

Fitodermatitlerin tedavisinde en önemli basamak bitki ile temasın kesilmesidir. Lokal veya sistemik kortikosteroid ile hastanın kaşıntısına yönelik
antihistaminik tedavi verilebilir. Ayrıca lokal yara
bakımı açısından antimikrobial ajanlar kullanılabilir.5 Bizim olgumuz sistemik steroid, oral antihistaminik ve ıslak pansuman tedavisiyle düzeldi.

RESİM 1: Gövde ön yüzünde eritemli zeminde çok sayıda vezikül ve bül görülmektedir.

Sonuç olarak Türkiye’nin bazı bölgelerinde
de bulunan Heracleum persicum’un furanokumarinler içerdiği ve bitki ile temas sonrası güneş
ışınlarına maruz kalındığında kontak dermatite
neden olabileceği klinisyenler tarafından akılda
tutulmalıdır.

RESİM 2: Kollarda eritemli zeminde çok sayıda vezikül ve bül görülmektedir.

aksiyon izler. Yaklaşık bir hafta sonra aylarca sürebilen bir hiperpigmentasyon oluşur. Etkilenen
cilt ultraviyole ışınlara yıllarca duyarlı kalabilir.2,4

Çıkar Çatışması

Fitodermatit, irritan fitodermatit, alerjik fitodermatit ve fitofotodermatit olmak üzere üç ana alt
gruba ayrılabilir.5 Olgumuza, lezyonların bitki ile temastan kısa bir süre sonra ve güneş ışığı maruziyeti
sonrasında uygulama alanında oluşması nedeniyle
irritan fitofotodermatit teşhisi konulmuştur.
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