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Ciężka postać rumienia wielopostaciowego 
po miejscowym zastosowaniu leku (idrocilamid) 

u pacjentki z toczniem rumieniowatym układowym
Severe generalized exfoliative dermatitis after topical use of idrocilamide 

in patient with systemic lupus erythematosus
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Streszczenie

Rumień wielopostaciowy po lekach stosowanych miejscowo wystę-
puje bardzo rzadko. Przedstawiamy przypadek 57-letniej pacjentki 
z rozpoznanym toczniem rumieniowatym układowym, u której po 
miejscowym zastosowaniu leku rozluźniającego mięśnie szkieletowe 
(idrocilamid) wystąpiła ciężka postać rumienia wielopostaciowego. 
Po zastosowaniu wysokich dawek glikokortykosteroidów nastąpiła 
progresja zmian skórnych. Szybki efekt terapeutyczny uzyskano na-
tomiast po zabiegach plazmaferezy.

Słowa kluczowe: erytrodermia, rumień wielopostaciowy, 
idrocilamide, toczeń rumieniowaty układowy

Summary

Erythema multiforme is extremely rare after topical drugs. We descri-
bed a case of 57-year old female patient with an eight years history 
of systemic lupus erythematosus (SLE), presented with erythema mul-
tiforme after topical use of a skeletal muscle relaxant (idrocilamide). 
Skin changes progressed to generalized erythroderma dispite high 
dose systemic steroid treatment but rapidly improved after plasma-
pheresis.
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Rumień wielopostaciowy wysiękowy charakteryzuje się 
występowaniem sinoczerwonych rumieni, dobrze odgra-
niczonych od otoczenia, niekiedy z obecnością pęcherzy 
na powierzchni, umiejscowionych na skórze i błonie ślu-
zowej jamy ustnej i/lub narządów płciowych. Okolicami 
predylekcyjnymi są dystalne części kończyn górnych i dol-
nych. Rumień wielopostaciowy może przyjmować różne 
formy, od łagodnej do najcięższej, tj. toksycznej nekrolizy 
naskórka (zespół Lyella). Wystąpić może m.in. po wielu 
lekach. Najczęściej są to preparaty doustne, rzadko leki 
stosowane miejscowo [1].

Poniżej przedstawiamy przypadek reakcji nadwrażli-
wości na lek zastosowany miejscowo u chorej z toczniem 
rumieniowatym układowym.

Abbrevitions:

ANA – anti-nuclear antibodies

SLE – Systemic Lupus Erythematosus

CRP – C-reactive protein

Skróty:

ANA – (anti-nuclear antibodies) przeciwciała przeciwją-
drowe

SLE – (Systemic Lupus Erythematosus) toczeń rumieniowa-
ty układowy 

CRP – białko C-reaktywne

Erythema exudativum multiforme is characterized 
by the presence of well-demarcated livid red blotches, 
sometimes with superficial blisters located on the skin 
and mucous membrane of the oral cavity and/or genitals. 
Areas predisposed to lesion formation are distal parts of 
the upper and lower limbs. Erythema multiforme can take 
various forms, from mild to the most severe, i.e. toxic 
epidermal necrolysis (Lyell’s syndrome). It may be induced 
by many different medicines, most often by oral prepara-
tions, and occasionally by medicines for topical use [1].

We have described a case of hypersensitivity reaction to 
a medicine used topically in a patient with systemic lupus 
erythematosus. 
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OPIS PRZYPADKU
57-letnia pacjentka z 8-letnim wywiadem tocznia 

rumieniowatego układowego (SLE) została przyjęta do 
naszej kliniki z powodu obecności różnokształtnych zmian 
skórnych na całym ciele, nasilających się od kilku dni. 
Toczeń rozpoznany został na podstawie następujących 
kryteriów: leukopenii, zapalenia stawów bez nadżerek, 
nadwrażliwości na światło, kłębuszkowego zapalenia 
nerek oraz obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) 
w mianie 1:5120, w tym przeciw dwuniciowemu DNA 
w mianie 1:640.

Chora stosowała przewlekle metyloprednizolon 
w dawce 6mg/dobę oraz azatioprynę w dawce 50 mg/
dobę. Przez ostatnie 2 lata nie miała objawów aktywnych 
choroby podstawowej. Cztery tygodnie przed hospitaliza-
cją pacjentka doznała niewielkiego urazu stawu skokowe-
go prawego. Polecono jej zagraniczną maść z miejscowo 
działającym środkiem rozluźniającym mięśnie – Srilane 5% 
(idrocilamide). Chora zastosowała środek na okolicę ścię-
gna Achillesa prawego. Po kilku dniach wystąpiło zaczer-
wienienie i obrzęk w miejscu aplikacji, co spowodowało 
zaprzestanie jego stosowania. Zmiany skórne ustąpiły po 
około 4 dniach. Ponowne zastosowanie leku na okolicę 
stawu skokowego prawego spowodowało wysiew osutki 
grudkowo-plamistej na skórze całego ciała, z największym 
nasileniem na podudziu prawym. Błony śluzowe jamy 
ustnej nie były zmienione chorobowo. Lekarz, do które-
go zgłosiła się pacjentka, rozpoznał zaostrzenie tocznia 
rumieniowatego układowego i zalecił zwiększenie dawki 
metyloprednizolonu do 32mg/dobę. Leczenie to było jed-
nak nieskuteczne. Pacjentkę skierowano do szpitala. Przy 
przyjęciu stwierdzono uogólnioną grudkowo-plamistą 
wysypkę, miejscowo z hiperkeratozą, ze zmianami rumie-
niowo-pęcherzykowymi i spełzaniem naskórka (dodatni 
objaw Nikolskiego). Zmiany obejmowały skórę twarzy, 
tułowia, kończyn górnych i dolnych, ze szczególnym na-
sileniem na podudziu prawym (ryc. 1). Temperatura ciała 
była w normie. Nie stwierdzono uszkodzenia rogówki. 
W badaniach laboratoryjnych OB, enzymy wątrobowe, 
parametry nerkowe i krzepnięcia, stężenie składowych 
dopełniacza C3c i C4, białka CRP i badanie ogólne mo-
czu były prawidłowe. Stwierdzono natomiast leukopenię 
(1000/mm 3); miano ANA wynosiło 1:10 240 z przeciwcia-
łami przeciw dwuniciowemu DNA. Badanie radiologiczne 
klatki piersiowej, ultrasonograficzne jamy brzusznej 
i echokardiograficzne nie wykazały odchyleń od normy.

Podczas kolejnych dni hospitalizacji stan skóry pogar-
szał się (ryc. 1). Ostatecznie rozpoznano rumień wielo-
postaciowy wysiękowy. W leczeniu zastosowano wysokie 
dawki metyloprednizolonu dożylnie (500mg/dobę) oraz 
puls cyklofosfamidu dożylnie (1,0g). Wobec braku popra-
wy wykonano 5 zabiegów plazmaferezy, uzyskując szybką 
poprawę stanu klinicznego oraz znaczne zmniejszenie 
nasilenia zmian skórnych. Zmiany skórne zlokalizowane 
w okolicy stawu skokowego prawego ustępowały najdłu-
żej, bo około 6 miesięcy.

CASE REPORT
A 57-year old female patient with an 8-year history of 

systemic lupus erythematosus (SLE) was admitted to our 
clinical department due to generalized diversiform skin 
lesions, which had been exacerbating over the past days. 
Lupus erythematosus was diagnosed on the basis of the 
following criteria: leukopenia, arthritis without erosions, 
photosensitivity, glomerulonephritis and the presence of 
anti-nuclear antibodies (ANA) at a titre of 1:5120, inclu-
ding antibodies against double-stranded DNA, at a titre 
of 1:640.

The patient used methylprednisolone protractedly in 
a dose of 6 mg/day and azathioprine in a dose of 50 mg/
day, and she did not present any active symptoms of the 
underlying disease during the past 2 years. The patient 
sustained a minor injury of the right ankle joint four we-
eks before hospitalization. She was recommended to use 
a foreign ointment containing the muscle relaxing topi-
cal agent Srilane 5% (idrocilamide). The patient applied 
the preparation in the area of the right Achilles tendon. 
After a few days skin reddening and oedema appeared 
in the area of application and the patient stopped using 
the ointment. Skin lesions retreated after about 4 days. 
A repeated application of the preparation in the area of 
the right ankle joint caused the dissemination of maculo-
papular exanthema all over the patient’s body, especially 
on the right shin. The oral mucosa was not pathologically 
changed. The patient consulted a doctor, who diagnosed 
the exacerbation of systemic lupus erythematosus, and in-
creased the dose of methylprednisolone up to 32 mg/day. 
This treatment appeared to be ineffective and the patient 
was referred to hospital. On admission generalized macu-
lopapular exanthema, together with topical hyperkerato-
sis, follicular erythematous lesions and epidermis slipping 
(positive Nikolsky’s sign) were diagnosed. Lesions covered 
the patient’s face, trunk, upper and lower limbs, with se-
verity on the right shin (Fig. 1). The body temperature was 
normal. No corneal damage was observed. Laboratory 
tests showed the normal values of ESR, liver enzyme acti-
vity, renal function and coagulation parameters, C3c and 
C4 complement components, and C-reactive protein; the 
results of a general urine analysis were also normal. Howe-
ver, leukopenia was detected (1000/mm3), and ANA titre 
was 1:10 240, including antibodies against double-stran-
ded DNA. The chest x-ray, abdominal cavity ultrasound 
and echocardiography did not show any abnormalities.

The skin condition deteriorated during the following 
days of hospitalization (Fig. 1). Finally, erythema exuda-
tivum multiforme was diagnosed. Despite the high doses 
of intravenously administered methylprednisolone (500 
mg/day) and intravenous pulse cyclophosphamide therapy 
(1.0 g), there was no improvement observed. The patient’s 
clinical condition improved rapidly after 5 procedures of 
plasmapheresis; a considerable reduction in skin lesions 
was also observed. The regression of skin lesions located 
in the area of the right ankle joint took the longest – about 
6 months.
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OMÓWIENIE PRZYPADKU
Przedstawiony przypadek reakcji skórnej po zastosowa-

niu miejscowo działającego leku rozluźniającego mięśnie 
szkieletowe jest przykładem reakcji alergicznej z nadwraż-
liwości [2]. Uwzględniając czas pojawienia się pierwszych 
objawów i obraz zmian skórnych można przypuszczać, iż 
prawdopodobnie rozwinęła się na drodze opóźnionego 
typu reakcji alergicznej. Mechanizm tej reakcji nie jest jed-
nak do końca wyjaśniony. Zmiany skórne pojawiły się bo-
wiem około 40 godzin po ostatnim zastosowaniu maści.

Rumień wielopostaciowy wysiękowy może być wywo-
ływany wieloma lekami. Najczęściej są to leki przeciwpa-
daczkowe, hipotensyjne, w tym blokery kanału wapnio-
wego oraz antybiotyki [3]. Teoretycznie każdy lek może 
spowodować taką reakcję, ale ciężkie postacie nadreak-
tywności, np. w postaci zespołu Stevens-Johnsona, rzadko 
występują po lekach stosowanych miejscowo [4]. 

Idrocilamid jest metabolizowany do kwasu cynamono-
wego, a wiadomo, iż pochodne cynamonowe stanowią 
grupę związków drażniących skórę i mogą być przyczyną 
wyprysku kontaktowego [5]. Interesujące, że w literaturze 
medycznej istnieją prace sugerujące, że kwas cynamono-
wy zmniejsza degranulację bazofilów oraz odpowiedź 
tkanek na histaminę [6]. Zgodnie z naszą wiedzą jest to 
pierwszy przypadek kliniczny uogólnionej reakcji skórnej 
po zastosowaniu tego leku. 

W przypadku omawianej chorej zasadniczym proble-
mem było różnicowanie pomiędzy zaostrzeniem zmian 
skórnych tocznia rumieniowatego układowego, a reakcją 
z nadwrażliwości. Obserwowana reakcja była niezwykle 
nasilona i bezpośrednio zagrażająca życiu – odstąpiono 
więc od dalszej diagnostyki nadwrażliwości, w tym także 
testów płatkowych na lek.

Przeciwko zaostrzeniu SLE świadczyło prawidłowe 
stężenie składowych dopełniacza i prawidłowe wartości 
markerów stanu zapalnego. Istotnym czynnikiem był po-
nadto związek czasowy pomiędzy zastosowanym lekiem 
a reakcją w postaci rumienia wysiękowego oraz lokalizacją 
wczesnych zmian skórnych. W tym przypadku nie doszło 
także do poprawy po zastosowaniu wysokich dawek 

CASE DISCUSSION 
The presented case of a skin reaction after topical use of 

a skeletal muscle relaxant is an example of a hypersensitivi-
ty reaction [2]. Allowing for the time of the first symptoms 
occurrence and the presentation of skin lesions, it may be 
assumed that it was a delayed type of allergic reaction. 
The mechanism of this reaction, however, has not been 
completely explained, because skin lesions appeared after 
about 40 hours after the last ointment application.

Erythema exudativum multiforme may be induced by 
numerous medicines, most often by antiepileptics, anti-
hypertensives including calcium channel blockers, and an-
tibiotics [3]. Every medicine may theoretically cause such 
reactions, but severe cases of hyperreactivity, e.g. Stevens-
Johnson syndrome, occasionally appear after medicines 
for topical use [4]. 

Idrocilamide is metabolized to cinnamic acid, and it 
is well known that cinnamic derivatives are skin irritants 
and may cause contact eczema [5]. Interestingly, there are 
studies in the medical literature suggesting that cinnamic 
acid reduces basophil degranulation and tissue responsi-
veness to histamine [6]. As far as we know, it is the first 
clinical case of a generalized skin reaction following the 
application of idrocilamide. 

The differentiation between the exacerbation of skin 
lesions in the course of systemic lupus erythematosus and 
a hypersensitivity reaction was the main problem in the 
presented case. Since the observed reaction was extreme-
ly intense and directly life-threatening, we desisted from 
a further hypersensitivity diagnostics, including patch 
tests.

The normal concentration of complement components 
and inflammation marker values suggested the exclusion 
of SLE exacerbation. Moreover, the time connection be-
tween medicine application, the reaction presented as 
erythema exudativum and the localization of early skin 
lesions, was an important factor. In addition, no improve-
ment after the high doses of glucocorticoids was observed 
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Ryc. 1. Grudkowo-plamista wysypka na tułowiu, plecach i kończynach dolnych u pacjentki z SLE po zastosowaniu miejscowo działającego 
leku (idrocilamid)
Fig. 1. Maculopapular exanthema on the trunk, back and lower limbs of a patient with SLE after using a medicine for topical use (idrocilami-
de)
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glikortykosteroidów. Dopiero 5 zabiegów plazmaferezy 
doprowadziło do zasadniczego zmniejszenie nasilenia 
wykwitów oraz poprawy stanu klinicznego. Nie można 
wykluczyć, iż fakt współistnienia choroby przewlekłej, ja-
kim jest toczeń rumieniowaty układowy, wpłynął na cięż-
kość reakcji po zastosowaniu leku, ze względu na istotne 
zaburzenia czynności układu immunologicznego, mogące 
predysponować do takich reakcji [7].

in this case. Only after 5 procedures of plasmapheresis 
a significant reduction in exanthema severity and impro-
vement of the clinical condition were observed. It cannot 
be excluded that the coexistence of a chronic disease 
– systemic lupus erythematosus – affected the severity 
of reaction after using idrocilamide due to significant 
immune system disorders, which may predispose to such 
reactions [7].
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