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Piperasilin-Tazobaktam Tedavisine Bağlı Bir
DRESS Sendromu Olgusu ve Literatür Derlemesi
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ÖZET

Kırk yedi yaşında, bilinen tip 2 diyabet tanısı olan erkek hasta, infekte ayak yarası tedavisi için servise yatırılarak piperasilin-tazobak-
tam tedavisi altında izleme alındı. Tedavinin üçüncü haftasında ateş yüksekliği, halsizlik, kas ağrısı şikayeti olan hastanın tetkiklerinde
lökopeni, eozinofili, transaminaz ve akut faz değerlerinde yükselme saptandı. Hastanın kültürlerinde üreme saptanmadı. Tedavisinin de-
ğiştirilmesi ve steroid verilmesiyle semptomlarında gerileme oldu. Aşağıda ayrıntılı olarak irdeleyeceğimiz hasta, DRESS sendromu ola-
rak kabul edildi. 
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SUMMARY

A Case of DRESS Syndrome Associated with Piperacillin-Tazobactam Treatment
and Literature Review

Seven ULUDOKUMACI1, Mücahit YEMİŞEN1, Ali MERT1

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Cerrahpasa Medicine, University of Istanbul, 
Istanbul, Turkey

A 47-year-old type-2 diabetic male patient was hospitalized with diabetic foot infection, and piperacillin-tazobactam treatment was
initiated. In the 3rd week of treatment, fever, malaise, myalgia, leukopenia, eosinophilia, and elevations of transaminases and acute
phase reactants developed. Cultures remained sterile, and symptoms regressed with a change of medication and steroid administrati-
on. The clinical situation was accepted as “drug rash with eosinophilia and systemic symptoms” (DRESS) syndrome, which is discussed
in detail.

Key Words: DRESS syndrome, Eosinophilia, Fever, Piperacillin-tazobactam

Geliş Tarihi/Received: 03/05/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 09/09/2012



GİRİŞ

DRESS sendromu (drug reaction with eosinophi-
lia and systemic symptoms) deri döküntüsü, ateş, he-
matolojik anormallikler ve lenfadenopatiyle prezente
olan, çoğunlukla antikonvülzan ilaçların (karbamaze-
pin, fenobarbital vb.) kullanımı sonrası gözlenen kli-
nik bir sendromdur[1-4]. Bu makalede, kliniğimizde di-
yabetik ayak infeksiyonu nedeniyle takip ettiğimiz ol-
gumuzun, piperasilin-tazobaktam (TZP) tedavisinin
20. gününde gelişen DRESS sendromu tablosu ve li-
teratür derlemesi sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

On yıl önce tip 2 diyabet tanısı alan ve takipsiz
olan 47 yaşındaki erkek hasta, kliniğimize sağ ayak
tabanında dört ay önce çivi batması sonrası gelişen
infekte diyabetik ayak yarası nedeniyle tedavi amaçlı
yatırıldı. Hasta, başvuru öncesi ayağındaki yara için
çeşitli antibiyotikler kullanmış, tam iyileşme izlenme-
mişti. Hastanın yatışında genel durumu iyi, ateş
36.7°C, nabız 84/dakika, tansiyon: 140/90 mmHg
idi. Fizik muayenede sağ ayak tabanında 3 x 4 cm ça-
pında infekte görünümlü, kötü kokulu, akıntılı yara ve
orta düzeyde periferik nöropati dışında anlamlı bulgu
saptanmadı. İlk değerlendirmede lökosit 9600/mm3

(%68 nötrofil), hemoglobin 14.4 g/dL, hematokrit
%42, trombosit 249.000/mm3, C-reaktif protein
(CRP) 20 mg/L, eritrosit sedimentasyon hızı 32
mm/saat, HbA1c %7.4 ve diğer parametreleri nor-
mal sınırlarda saptandı. Hastaya ampirik olarak 3 x
4.5 g/gün TZP tedavisi başlandı.

Hastanın alınan iki ayrı derin doku kültüründe
Pseudomonas aeruginosa (> 1.000.000 organiz-
ma/g) üremesi nedeniyle duyarlılık paterni göz önün-
de bulundurularak ampirik olarak başlanan TZP teda-
visine devam edildi. Mevcut tedavi ve cerrahi debrid-
man ile hastanın ayak infeksiyonu geriledi, CRP de-
ğerleri normal değerlere ulaştı ve izleminde ateş yük-
sekliği saptanmadı.

Hastanın TZP tedavisinin 20. gününde ateş yük-
sekliği (38.2°C), yaygın vücut ağrısı ve halsizlik yakın-
ması gelişti. Hastanın fizik muayenesinde, yeni gelişen,
gövde sağ yan duvarında ve sırtta ortaya çıkan, bas-
makla solan, kaşıntılı, makülopapüler döküntü, servikal
ve submandibular 1.5 x 1 cm ebatlarında lenfadeno-
megali saptandı. Hastanın yakınmalarının 24 saat son-
rasında da devam etmesi üzerine yeniden kültürleri

alındı. Hastanın yapılan yeni tetkiklerinde lökosit
1120/mm3 (%50 nötrofil, %30 lenfosit, %11 eozino-
fil), hemoglobin 12.7 g/dL, trombosit 55.000/mm3,
CRP 174 mg/L, aspartat aminotransferaz (AST) 109
U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 124 U/L, IgE 203
IU/mL (N < 100 IU/mL), üre 41 mg/dL, kreatinin
0.8 mg/dL olarak saptandı. Mevcut bulgular ve fizik
muayene ile bir infeksiyon odağı saptanamamasına
karşın hastada tedavi altında yeni gelişen bir nozokomi-
yal infeksiyon düşünüldü ve TZP tedavisi kesilerek ye-
rine intravenöz 3 x 1 g meropenem tedavisi başlandı.
Bu tedavi değişikliği ile beşinci günde karaciğer fonksi-
yon testleri normal ölçülmesine rağmen ateş ve akut
faz reaktanı düzeylerinde gerileme olmadı. Hastanın
ateşli dönemde gönderilen kültürlerinde üreme olma-
ması ve fizik muayenede yeni bir infeksiyon odağının
saptanamaması nedeniyle tüm bu bulguların ilaç reak-
siyonu olabileceği düşünülerek hastaya prednizolon 60
mg/gün tedavisi başlandı. Bu tedavi sonrasında hasta-
nın döküntüsü, ateşi ve CRP değeri geriledi. Antibiyo-
tik tedavisiyle birlikte prednizolon tedavisi de azaltılarak
10. günün sonunda kesilen hasta taburcu edildi.

TARTIŞMA

DRESS sendromu daha çok karbamazepin, feno-
barbital gibi aromatik antikonvülzan ilaçların ve allo-
pürinol tedavisinin ön planda suçlandığı bir tablo ol-
makla beraber antiviral (örn. abakavir) ve antibakteri-
yel ilaçlarla da görülebilmektedir[2-6]. Sepsis benzeri
klinik tabloya yol açabilir[6,7]. Patogenezi tam olarak
açıklanamamasına rağmen, immünolojik mekanizma-
lar, ilacın reaktif metabolitlerinin oluşmasına yol açan
detoksifikasyon defektleriyle herpes virüs reaktivasyo-
nu gibi nedenler suçlanmaktadır[2-4]. Özellikle human
herpes virüs-6 (HHV-6) reaktivasyonunun saptanma-
sı sendromun tanı kriterleri arasında yer almakta-
dır[1]. 

DRESS sendromunun daha kolay saptanabilmesi
amacıyla Japon konsensus grubu kriterleri ve Avrupa
RegiSCAR skorlama sistemi olmak üzere iki skorlama
sistemi geliştirilmiştir (Tablo 1,2)[1,2]. Olgumuzda, TZP
tedavisinin 20. gününde gelişen ateşe, lökopeni, kara-
ciğer enzim ve CRP değerlerinin yüksekliğinin eşlik et-
mesi, eritematöz, kaşıntılı, makülopapüler döküntü ve
lenfadenopatinin fizik muayenede saptanması nede-
niyle DRESS sendromu geliştiği düşünülmüştür. Has-
tamız Japon konsensus grubu kriterlerine göre değer-
lendirildiğinde, yedi kriterden ilk altısını karşılamakta
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Tablo 1. Japon konsensus grubu kriterleri 

Japon konsensus grubu kriterleri Olgu (1) Olgumuz

1. Tedavi kesilmesine karşın sebat eden klinik bulgular Bir hafta Bir hafta

2. Ateş + +

3. Lökosit değerlerinde anormallikler + +

4. Karaciğer enzim yüksekliği + +

5. Lenfadenopati + +

6. Tedavinin üç hafta sonrasında gelişen makülopapüler raş - +

7. 2-3 hafta içinde gelişen HHV-6 reaktivasyonu + -

Kriterlerden beş tanesinin varlığı olası DRESS sendromu tanısı için yeterliyken (atipik DRESS), kesin tanı ancak tüm kriterlerin varlığıyla
konur (tipik DRESS). 

Tablo 2. Avrupa RegiSCAR skorlama kriterleri 

-1 0 1 2

Ateş 38.5°C ve üstü H/B E

Lenfadenomegali H/B E

Eozinofili H/B

Eozinofil (/µL) 700-1499 1500

Lökosit < 4000/µL ise, eozinofil (%) > %10-%19.9 > %20

Atipik lenfosit H/B E

Deri tutulumu

Yaygın tutulum (% vücut yüzey alanı) H/B > %50

DRESS düşündüren tutulum H B E

DRESS ilişkili biyopsi H E/B

Organ tutulumu

Karaciğer H/B E

Böbrek H/B E

Kas/kalp E H/B

Pankreas H/B E

Diğer H/B E

Düzelme süresi > 15 gün H/B E

Diğer nedenlerin dışlanması

ANA

Kan kültürü

HAV/HBV/HCV serolojisi

Klamidya/mikoplazma

Yukarıdakilerin üç ve fazlasının negatifliği E

H: Hayır, E: Evet, B: Bilinmiyor, HAV: Hepatit A virüsü, HBV: Hepatit B virüsü, HCV: Hepatit C virüsü.
Toplam skor: < 2 anlamlı değil; 2-3 düşük olasılıklı; 4-5 yüksek olasılıklı; > 5 kesin.



ve olası DRESS sendromu tanısı almaktadır. Etyoloji-
de ön planda suçlanan HHV-6 reaktivasyonuna ilişkin
tetkikler o dönemde hastanemizde yapılamadığı için
bu kriterle ilgili sonuç bilinmemektedir.

Avrupa RegiSCAR skorlama sistemi tanı kriterle-
ri arasında yer alan DRESS sendromuna benzer kli-
nik yaratabilecek tabloların dışlanması amacıyla has-
tamızdan gönderilmiş olan hepatit B virüsü (HBV),
hepatit C virüsü (HCV), EBV-VCA IgM ve CMV IgM
serolojileri ve antinükleer antikor (ANA) negatif sap-
tanmıştır. Ateşli dönemlerde olası bakteremi nedeniy-
le alınan kan kültürlerinde de üreme olmamıştır. Bu
skorlama sistemi kriterleriyle değerlendirildiğinde has-
tamız yüksek olasılıklı DRESS sendromu olgu sınıfına
girmektedir.

MEDLINE veri tabanında İngiliz dilinde “DRESS
syndrome, fever, drug hypersensitivity, piperacillin-
tazobactam” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan li-
teratür taramasında TZP kullanımına bağlı bir adet
DRESS sendromu olgusu bulunmuş ve bu olguda ta-
nı amacıyla Japon konsensus grubu tanı kriterleri kul-
lanılmıştır[1]. Mevcut olguda, ülseratif kolit nedeniyle
kolon operasyonu geçiren 43 yaşında kadın hastada,
TZP tedavisinin 16. gününde kaşıntı, yaygın eritema-
töz, makülopapüler döküntü, 38°C ateş yüksekliği ve
inguinal lenfadenopati gelişmiştir. Kan tetkiklerinde
%14 eozinofili (980/mm3), atipik lenfositler, karaci-
ğer enzim yüksekliği saptanmış, sistemik kortikoste-
roid tedavisi altında yakınmaları gerileme göstermiş
ve tüm semptomların kaybı olgumuzda olduğu gibi bir
haftayı bulmuştur. Bu olguda farklı olarak HHV-6 tet-
kikleri yapılmış ve pozitif saptanmıştır. Hastamızda da
TZP tedavisinin kesilmesi ve steroid tedavisinin baş-
lanmasıyla semptomların yaklaşık 7-10 gün içinde ta-
mamen düzeldiği gözlenmiştir. 

Literatür taramamız sonucunda ayrıca, hayatı teh-
dit edici nitelikte, sepsis benzeri DRESS sendromu
gelişmiş olan ve mevcut tablonun kullanmakta olduğu
fenitoin tedavisiyle ilişkilendirilmiş olduğu bir olgu bu-
lunmuştur[3]. Söz konusu olguda, kanamaya bağlı in-
me nedeniyle yoğun bakım ünitesinde fenitoin tedavi-
si başlanmıştır. Tedavinin üçüncü haftasında 39.5°C
ateş, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma,
lökositozun eşlik ettiği sepsis benzeri tablo gelişmesi
üzerine tedaviye vankomisin ve TZP eklenmiştir. Fe-
nitoin tedavisinin 24. gününde trombositopeni, eozi-
nofili, AST, ALT, bilirubin, üre ve kreatinin değerle-

rinde artış, yüzde ödem, eritrodermi ve eksfolyatif
dermatit gelişmiştir. Yapılan deri biyopsisinde ilaç hi-
persensitivitesiyle uyumlu dermatit saptanması üzeri-
ne hastaya DRESS sendromu tanısı konulmuştur. Ol-
gumuzda olduğu gibi bu hastada da sistemik kortikos-
teroid tedavisiyle ateş, döküntü ve organ tutulumla-
rında gerileme gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, ön planda antikonvülzan ilaçların
suçlandığı hayati önem arz eden etkilere yol açabilen
ilaç ilişkili sistemik sendromun günlük hekimlik prati-
ğimizde sık kullandığımız çeşitli antibiyotiklere bağlı
olarak da gelişebileceği ön görülebilmeli, tanı ve teda-
viye yönelik stratejiler geliştirmemiz gerektiği akılda
tutulmalıdır.
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