
Φαρμακευτικές Αντιδράσεις 
(Drug Reactions)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι φαρμακευτικές δερματικές αντιδράσεις (ΦΔΑ) είναι η
δερματική αντίδραση που προκύπτει ως συνέπεια θε-
ραπείας με κάποιο φάρμακο (από του στόματος, ενιό-
μενο, εισπνεόμενο, υπόθετο ή εναιώρημα). Οι ΦΔΑ ποι-
κίλλουν ιδιαίτερα τόσο ως προς τη μορφολογία όσο
και ως προς τη βαρύτητα. Περιλαμβάνουν εξανθηματι-
κού τύπου αντιδράσεις, κνίδωση, αγγειοοίδημα, σύν-
δρομo υπερευαισθησίας και διαταραχές της μελάγ-
χρωσης δέρματος και/ή βλεννογόννων.

Οι ΦΔΑ μπορεί να μιμηθούν οποιαδήποτε δερματο-
λογική πάθηση. Μπορεί να είναι τόσο ήπιες ώστε να
περνούν απαρατήρητες, όμως μπορεί να είναι και τόσο
σοβαρές ώστε να είναι θανατηφόρες (όπως το αναφυ-
λακτικό shock, το σύνδρομο Stevens-Johnson και η το-
ξική επιδερμική νεκρόλυση). 

Οι ΦΔΑ είναι ο συχνότερος τύπος ανεπιθύμητης

ενέργειας από φάρμακα στους ενήλικους και στα παι-
διά. 

Η ακριβής συχνότητα των ΦΔΑ είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί διότι πολλές ήπιες και παροδικές ΦΔΑ
δεν αναφέρονται και γιατί δερματικές εκδηλώσεις άλ-
λης αιτιολογίας συχνά αποδίδονται λανθασμένα σε
φάρμακα. Ανάλυση του αρχείου του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας έδειξε πως οι ΦΔΑ αποτελούσαν το 35%
των ανεπιθύμητων ενεργειών από φάρμακα, και η
πλειοψηφία τους αφορούσε θεραπεία με συστηματικά
αντιβιοτικά, νευρολογικά φάρμακα και δερματολογικές
θεραπείες. Υπάρχουν αρχεία καταγραφών (registry)
των ΦΔΑ, όπως το Ευρωπαϊκό Αρχείο Καταγραφής σο-
βαρών δερματικών ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αν-
τιδράσεων σε φάρμακα και βιολογικά υλικά (RegiSCAR).
Μια μελέτη των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντι-
δράσεων σε παιδιά που αναφέρθηκαν στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας της Δανίας, έδειξε πως σε 4.500 ανεπιθύ-
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μητες φαρμακευτικές αντιδράσεις, το 15% ήσαν δερ-
ματικές. Το 25% των ΦΔΑ ήσαν σοβαρές. Το 75% των
ΦΔΑ αναφέρθηκε σε σχέση με τη λήψη συστηματικών
αντιβιοτικών και εμβολίων, ενώ το 15% αφορούσε νευ-
ρολογικά φάρμακα. 

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι γενετικοί παράγοντες, το φύλο, η ανοσολογική κατά-
σταση και τα χαρακτηριστικά των χορηγούμενων φαρμά-
κων επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης φαρμακευ-
τικής αντίδρασης. Η πλειοψηφία των ΦΔΑ οφείλονται σε
αντιβιοτικά, κυρίως πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες.

Οι ΦΔΑ μπορεί να προκληθούν μέσω ανοσολογικών
ή μη-ανοσολογικών μηχανισμών, κατόπιν συστηματικής
ή τοπικής χορήγησης φαρμάκων (Πίνακας 1). Οι ανοσο-
λογικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν την αντίδραση
αμέσου τύπου (αναφυλακτική υπερευαισθησία, μέσω
IgE), την αντίδραση τύπου ορονοσίας (μέσω ανοσοσυμ-
πλεγμάτων), την αντίδραση κυτταροτοξικής υπεραι-
σθησίας και την αντίδραση επιβραδυνόμενου τύπου
(κυτταρικής ανοσίας). Οι μη ανοσολογικές αντιδράσεις
περιλαμβάνουν την υπερδοσολογία, την αθροιστική το-

ξικότητα (καροτινοδερμία), ανεπιθύμητες ενέργειες
(αλωπεκία λόγω χημειοθεραπείας), τις αλληλεπιδρά-
σεις μεταξύ φαρμάκων, ή την επιδείνωση προϋπάρχου-
σας δερματοπάθειας (επιδείνωση ψωρίασης με λήψη
ιντερφερόνης για άλλη υποκείμενη νόσο).

Οι ανοσολογικές διαταραχές (HIV, μεταμόσχευση
μυελού των οστών, λοιμώξεις) και γενετικοί παράγο -
ντες (HLA-A3101) επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο αυτών
των ΦΔΑ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Η κλινική εικόνα των φαρμακευτικών δερματικών αντι-
δράσεων ποικίλλει. Οι ΦΔΑ μπορεί να εκδηλωθούν ως
εξανθηματικές αντιδράσεις (συχνότερος τύπος >80%),
ως κνίδωση (5%-10%)/αγγειοοίδημα, ως αντίδραση τύ-
που ορονοσίας, ως αναφυλαξία ή αναφυλακτοειδή αν-
τίδραση, ως σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα, ως
υπερμελάγχρωση, ως φωτοευαισθησία, ως πολύμορ-
φο ερύθημα ή ως σοβαρές ΦΔΑ, όπως το σύνδρομο
Stevens-Johnson, η τοξική επιδερμική νεκρόλυση,
DRESS, AGEP (Πίνακας 2). Οι σοβαρές ΦΔΑ είναι σπάνιες
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Α. Μέσω ανοσολογικού μηχανισμού

Τύπος ανοσολογικής 

αντίδρασης Είδος φαρμάκου Κλινική εικόνα Ώρα εμφάνισης

Τύπος Ι (αντίδραση αμέσου τύπου) Πενικιλλίνη Αναφυλακτικό shock, κνίδωση- Εντός 36 ωρών-14 ημερών

αγγειοοίδημα Εντός λεπτών επί επανα-

πρόκλησης

Τύπος ΙΙ (Αντίδραση κυτταροτοξικής 

υπερευαισθησίας)

Τύπος ΙΙΙ (αντίδραση τύπου ορονοσίας, Ορονοσία Εντός 5 ημερών-28 ημερών

μέσω ανοσοσυμπλεγμάτων) Αγγειίτις εκ φαρμάκων

Κνιδωτικόμορφες βλάβες

Τύπος IV (αντίδραση επιβραδυνό- Με σχεδόν οποιο- Εξανθηματικές αντιδράσεις* <4 ημερών-21 ημερών

μενου τύπου, κυτταρικής ανοσίας) δήποτε φάρμακο Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα Σε προηγουμένως ευαισθη-

Πενικιλλίνη, αλλο- ΤΕΝ τοποιημένο ασθενή, εντός 

πουρινόλη, Σύνδρομο Stevens-Johnson 2-3 ημερών

καρβαμαζεπίνη AGEP

DRESS

B. Μη-ανοσολογικές φαρμακευτικές δερματικές αντιδράσεις

1. Ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση (σύνδρομο υπερευαισθησίας από φάρμακο)

2. Σωρευτική αντίδραση: Υπερμελάγχρωση από χρυσό, μινοκυκλίνη, αμιοδαρόνη

3. Φωτοευαισθησία εκ φαρμάκου

4. Ερεθισμός/τοξικότητα από τοπικά εφαρμοζόμενο φάρμακο: ιμικουιμόδη, 5-φλουορουρακίλη

5. Άγνωστος μηχανισμός

6. Μη-αλλεργική κνίδωση (αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις)

* Είναι ο συνηθέστερος τύπος φαρμακευτικών εξανθημάτων.

ΤΕΝ: τοξική επιδερμική νεκρόλυση, AGEP: acute generalized exanthematous pustulosisi (οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση).

Πίνακας 1. Ταξινόμηση φαρμακευτικών δερματικών αντιδράσεων
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στους ανοσοεπαρκείς (επίπτωση <1 ανά 1000 άτομα
που λαμβάνουν νέο φάρμακο), ακόμη και με λήψη
φαρμάκων υψηλού κινδύνου για ΦΔΑ.

Σε πρόσφατη μελέτη των φαρμακευτικών δερμα-
τικών αντιδράσεων σε σχέση με τη θεραπεία με αλ-
λοπουρινόλη στην Ιταλία, αναφέρθηκε πως η αλλο-
πουρινόλη ευθυνόταν για τις 84 από τις 780 ανεπιθύ-
μητες δερματικές φαρμακευτικές αντιδράσεις που
παρατηρήθηκαν (10,7%, 8,4 περιπτώσεις/έτος). Η
κλινική εικόνα περιελάμβανε κηλιδοβλατιδώδη εξαν-
θήματα, σύνδρομο Stevens-Johnson/τοξική επιδερμι-
κή νεκρόλυση, αγγειίτιδα, σύνδρομο DRESS, οξεία γε-
νικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP), εξάν-
θημα τύπου ροδόχρου πιτυρίασης, λειχηνοειδή δερ-
ματίτιδα, σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα ή ερυ-
θροδερμία. 

Ενδείξεις πιθανής σοβαρής ΦΔΑ είναι η συμμετοχή
των βλεννογόνων, εμπύρετο άνω των 38,5οC, πομφό-

λυγες, οίδημα προσώπου και ερύθημα, πόνος του δέρ-
ματος, νέκρωση του δέρματος, ψηλαφητή πορφύρα. 

Εξανθηματικές αντιδράσεις (Εxanthems)

Οι εξανθηματικές φαρμακευτικές αντιδράσεις, ονομά-
ζονται επίσης ιλαροειδή ή κηλιδοβλατιδώδη φαρμα-
κευτικά εξανθήματα, είναι ο συνηθέστερος τύπος ΦΔΑ
(75%-95%). Εμφανίζονται στο 1%-5% των ατόμων που
λαμβάνουν για πρώτη φορά το υπεύθυνο φάρμακο. Οι
ασθενείς εμφανίζουν διάχυτες, ροδόχροες κηλίδες ή
βλατίδες που συρρέουν σε πλάκες, ιδίως στον κορμό
(Εικόνες 1, 2). Το εξάνθημα είναι συμμετρικό, εμφανί-
ζεται εντός 4-21 ημερών από την έναρξη του φαρμά-
κου, και μπορεί να γενικευθεί ταχέως μέσα σε 2 ημέ-
ρες. Οι βλεννογόνοι συνήθως δεν προσβάλλονται.
Μπορεί να συνυπάρχει κνησμός και χαμηλός πυρετός
(<38,5οC). Δεν υπάρχει συστηματική συμμετοχή. Οι
εξανθηματικές φαρμακευτικές αντιδράσεις μπορεί να
σχετίζονται με σχεδόν οποιοδήποτε φάρμακο. Εμφανί-
ζονται εντός 7 έως 21 ημερών από τη λήψη του φαρ-
μάκου. Σε προηγουμένως ευαισθητοποιημένο ασθενή,
εμφανίζονται εντός 2-3 ημερών. 

Τα συχνότερα ενοχοποιούμενα φάρμακα για τις
εξανθηματικού τύπου αντιδράσεις είναι η πενικιλλίνη,
οι σουλφοναμίδες και τα αντιεπιληπτικά. 

Η διάγνωση είναι κλινική και σπάνια απαιτείται βιοψία,
η οποία δεν είναι ειδική. Η διαφορική διάγνωση με άλ-
λες παθήσεις βασίζεται στο ιστορικό πρόσφατης λήψης
νέου φαρμάκου. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:
• τα ιογενή εξανθήματα, 
• τη ροδόρχουν πιτυρίαση, 
• την αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, 
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• Εξανθηματικές αντιδράσεις (συχνότερος τύπος >80%)

• Κνίδωση (5%-10%)/αγγειοοίδημα

• Αντίδραση τύπου ορονοσίας

• Αναφυλαξία ή αναφυλακτοειδής αντίδραση

• Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα

• Υπερμελάγχρωση

• Φωτοευαισθησία

• Ακμοειδές εξάνθημα

• Πολύμορφο ερύθημα

• Σοβαρές ΦΔΑ: σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική

νεκρόλυση, DRESS, AGEP

Πίνακας 2. Kλινική εικόνα φαρμακευτικών δερματικών αντιδράσεων.

Εικόνα 1

Εξανθηματικού τύπου δερματική αντίδραση με ερυθηματώδεις, ιλαροειδείς, συρρέουσες κηλίδες στον κορμό και στα άνω άκρα.
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• την οστρακιά, 
• τη δευτερογενή σύφιλη, 
• τη νόσο αντίδρασης μοσχεύματος κατά ξενιστού

και 
• την ατοπική δερματίτιδα.

Σημειώνεται πως το 70% των ασθενών με λοιμώδη
μονοπυρήνωση (λόγω του ιού Epstein-Barr, EBV) εμ-
φανίζει εξάνθημα μετά τη λήψη αντιβιοτικών, ιδίως αμ-
πικιλλίνης, αλλά και αμοξυκιλλίνης, κεφαλεξίνης, ερυ-
θρομυκίνης και λεβφλοξασίνης. Το εξάνθημα συνήθως
ξεκινά 7-10 ημέρες μετά τη λήψη της αντιβίωσης. Εμ-
φανίζεται κνησμώδες, ερυθηματώδες, ιλαροειδές ή
οστρακοειδές εξάνθημα, με χαρακτηριστικό χαλκόχροο
χρώμα, στον κορμό και στα άκρα. Υποχωρεί συνήθως
μέσα σε 7 ημέρες με συνοδό αποφολίδωση. Το εξάν-
θημα θεωρείται συνέπεια EBV-επαγόμενων αντισωμά-
των που παράγονται σε απάντηση στο φάρμακο, ανά-
λογο με την αντίδραση Jarisch-Herxheimer κατά τη θε-
ραπεία της σύφιλης. Αυτά τα αντισώματα σχηματίζουν
ανοσοσυμπλέγματα που καθηλώνουν το συμπλήρω-
μα. Το εξάνθημα αυτό δεν υποδηλώνει αλλεργία στο
φάρμακο.

Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση
[Acute generalized exanthematous pustulosis
(AGEP)]

Η AGEP είναι μια σπάνια δερματική νόσος με επίπτωση
1-5 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο ανά έτος. Χαρακτη-
ρίζεται από αιφνίδια εμφάνιση ερυθροδέρματος με μο-
νόμορφες στείρες μη-θυλακικές φλύκταινες, που εμ-
φανίζονται 1-14 ημέρες μετά την έναρξη του υπεύθυ-
νου φαρμάκου (Εικόνα 2). Μπορεί να συνυπάρχει εμ-
πύρετο και κνησμός. Μπορεί να υπάρχει συμμετοχή
βλεννογόνων. 

Τα φάρμακα που συχνότερα επάγουν AGEP στην
Ευρώπη είναι οι β-λακτάμες, οι κινολόνες, η υδροξυ-
χλωροκίνη, οι σουλφοναμίδες, η τερμπιναφίνη και η
διλτιαζέμη. 

H AGEP ορίζεται ως:
1) Ερυθηματώδες εξάνθημα με πολλαπλές μη-θυλακι-

κές, στείρες φλύκταινες, διαμέτρου μικρότερης από
5 mm, το οποίο εμφανίζεται μέσα σε 21 ημέρες με-
τά την έναρξη νέου φάρμακου, και οιδηματώδεις,
ερυθηματώδεις πλάκες στο πρόσωπο και/ή πτυχές,

2) και δερματική βιοψία που δείχνει ενδο-επιδερμιδι-
κές φλύκταινες,

3) και λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπύρηνα ουδε-
τερόφιλα.

Η διαφορική διάγνωση αφορά τη φλυκταινώδη ψω-
ρίαση, την υποκεράτιο φλυκταίνωση και τη λοιμώδη ή
φαρμακευτική θυλακίτιδα. 

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη διακοπή του υπεύ-
θυνου φαρμάκου, καθώς και υποστηρικτική φροντίδα.

Μπορεί να δοθούν συστηματικά και τοπικά κορτικοστε-
ροειδή και συστηματικά αντιúσταμινικά.

Κνίδωση-αγγειοοίδημα

Η κνίδωση αποτελεί το δεύτερο συχνότερο τύπο
ΦΔΑ (5%-6%). Μπορεί να είναι αλλεργική (μέσω ανο-
σολογικού μηχανισμού, όπως μέσω IgE, ή αντίδραση
ανοσοσυμπλεγμάτων τύπου ΙΙΙ), ή μπορεί να είναι μη
αλλεργική (αναφυλακτοειδής αντίδραση). Η κνίδωση
προκαλείται κυρίως από αντίδραση υπερευαισθησίας
τύπου Ι που οδηγεί σε αποκοκκίωση των μαστοκυτ-
τάρων. Οι ασθενείς εμφανίζουν παροδικούς πομφούς
λίγα λεπτά έως ημέρες μετά την έκθεση στο υπεύ-
θυνο φάρμακο. Μπορεί να συνυπάρχει αγγειοοίδημα
ή αναφυλαξία.

Γενικά, η κνίδωση στο 10% των περιπτώσεων οφεί-
λεται σε φάρμακα. Τα συχνότερο ενοχοποιούμενα
φάρμακα είναι η πενικιλλίνη, οι σουλφοναμίδες, η
ασπιρίνη ή τα ΜΣΑΦ. Λόγω διασταυρούμενης αντίδρα-
σης, σε περίπτωση σοβαρής ή άμεσου τύπου αντίδρα-
σης υπερευαισθησίας σε πενικιλλίνη, θα πρέπει να
αποφεύγεται η λήψη κεφαλοσπορινών.

Η διάγνωση γίνεται κλινικά ενώ η ιστολογική εξέτα-
ση μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση υποψίας κνιδωτι-
κής αγγειίτιδας, όταν η βλάβη επιμένει για πάνω από
24 ώρες και αφήνει υπολειμματική πορφύρα. Η διαφο-
ρική διάγνωση περιλαμβάνει την παρασιτική κνήφη, το
πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, το δακτυλιοειδές κοκ-
κίωμα και το πολύμορφο ερύθημα. Η θεραπεία συνί-
σταται στη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου και συμ-
πτωματική θεραπεία με αντιúσταμινικά για όσο διαρκεί
η κνίδωση και βαθμιαία διακοπή τους μέσα στις επόμε-
νες εβδομάδες μετά την πλήρη ύφεση. Σε περίπτωση
σοβαρού κνησμού, μπορεί να δοθούν συστηματικά
κορτικοστεροειδή με βαθμιαία μείωση μέσα σε 3 εβδο-
μάδες. Η άμεση υποδόρια χορήγηση επινεφρίνης μπο-
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ρεί να χρειαστεί σε περίπτωση σοβαρής αναφυλακτι-
κής αντίδρασης.

Αναφυλαξία και αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις

Ο σοβαρότερος τύπος φαρμακευτικής αντίδρασης. Η
συστηματική αναφυλαξία εκδηλώνεται με αναπνευστι-
κή δυσχέρεια, αγγειακό collapse (υπόταση) και/ή κατα-
πληξία (shock). 

Συστηματικά συμπτώματα μέσω IgE ανοσολογικής
αντίδρασης είναι: ερυθρίαση (flushing), κεφαλαλγία,
ζάλη, αιμωδία γλώσσας, βρογχόσπασμος, οπισθοστερ-
νικό άλγος, αίσθημα παλμών, ναυτία, έμετοι, συσπα-
στικό κοιλιακό άλγος και διάρροια, υπόταση, λαρυγγικό
οίδημα.

Εμφανίζεται εντός λεπτών ή ωρών μετά τη λήψη
του φαρμάκου. Μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ατό-
μου. Συνήθως προκαλείται από σκιαγραφικά μέσα, αν-
τιβιοτικά, συχνότερα σε παρεντερική παρά σε από του
στόματος λήψη.

Αντίδραση τύπου ορονοσίας (serum sickness-
like reaction)

Η αντίδραση τύπου ορονοσίας ορίζεται ως κνιδωτικό ή
ιλαροειδές εξάνθημα, εμπύρετο με αρθραλγίες που
εμφανίζονται 1-3 εβδομάδες μετά την έναρξη ενός
φαρμάκου. Δεν υπάρχουν βλάβες των βλεννογόνων,
ενώ οι καρποί, τα γόνατα και τα σφυρά είναι οι αρθρώ-
σεις που προσβάλλονται συχνότερα. Οι βλάβες είναι
σταθερές και μπορεί να γίνουν πορφυρικές.

Αντίθετα με την πραγματική ορονοσία, αυτή η αντί-
δραση δεν σχετίζεται με ανοσοσυμπλέγματα, αγγειίτι-
δα, νεφρικές βλάβες ή υποσυμπληρωματιναιμία.

Οι κεφαλοσπορίνες, οι πενικιλλίνες, η μινοκυκλίνη
και οι σουλφοναμίδες είναι τα κυριότερα φάρμακα που
μπορεί να προκαλέσουν αυτή την αντίδραση. 

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό και στην κλινική
εικόνα. Μπορεί να συνυπάρχει ηωσινοφιλία. Η διαφορι-
κή διάγνωση περιλαμβάνει ιογενή εξανθήματα, ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα, κνιδωτική αγγειίτιδα και κνίδωση.

Η αντιμετώπιση βασίζεται στη διακοπή του υπεύθυ-
νου φαρμάκου. Σε περίπτωση κνησμού δίνονται συστη-
ματικά αντιúσταμινικά και τοπικά κορτικοστεροειδή. Σε
σοβαρά συμπτώματα μπορεί να δοθούν συστηματικά
κορτικοειδή για σύντομο χρονικό διάστημα.

Σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα (ΣΦΕ)

Το ΣΦΕ είναι δερματικό εξάνθημα που οφείλεται σε συ-
στηματικώς χορηγούμενο φάρμακο. Εμφανίζεται ως
μονήρης συνήθως, ιώδης κηλίδα ή πλάκα που εμφανί-
ζεται από 30 λεπτά έως 8 ώρες μετά τη λήψη του
φάρμακου (Εικόνα 3). Σε επαναχορήγηση του ίδιου
φαρμάκου, το ΣΦΕ εμφανίζεται σταθερά στην ίδια πάν-

τα θέση. Σπανιότερα, μπορεί να εμφανιστούν πολλα-
πλές πλάκες, διαβρώσεις ή πομφόλυγες. Η διάγνωση
γίνεται κλινικά.

Τα κυριότερα φάρμακα που μπορεί να προκαλέ-
σουν το εξάνθημα είναι οι σουλφοναμίδες, οι τετρακυ-
κλίνες, η μετρονιδαζόλη, η δαψόνη, η αμπικιλλίνη, η
ακεταμινοφαίνη, η ασπιρίνη, τα ΜΣΑΦ, τα αντιεπιληπτι-
κά και τα αντισυλληπτικά χάπια. Οι σουλφοναμίδες εί-
ναι το κυριότερο αίτιο στα παιδιά.

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική
εξέταση, και μπορεί να γίνει patch test με το ύποπτο
φάρμακο.

Το ΣΦΕ υποχωρεί μετά τη διακοπή του φαρμάκου,
και υποτροπιάζει εντός ωρών μετά την επαναχορήγη-
σή του. Μπορεί να υπάρχει μεταφλεγμονώδης υπερ-
μελάγχρωση.

Υπερμελάγχρωση από φάρμακα

Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν
υπερμελάγχρωση, δηλαδή καφεοειδή έως κυανό-
φαιη μελάγχρωση του δέρματος και/ή των βλεννο-
γόνων. 

Ο μηχανισμός πρόκλησης της υπερμελάγχρωσης
διαφέρει ανάλογα με το φάρμακο:

– Αύξηση της μελανίνης: ACTH, ανθελονοσιακά
– Εναπόθεση λιποφουσκίνης: αμιοδαρόνη
– Άθροιση εξωγενούς χρωστικής: 

• Εξωγενής οχρόνωση: τοπική υδροκινόνη
• Αργυρία: θειούχος άργυρος
• Χρυσίαση: χρυσός
• Χρωστική που περιέχει σίδηρο στα μακροφάγα

του χορίου: μινοκυκλίνη, ανθελονοσιακά.
Ειδικά για τη μινοκυκλίνη έχουν περιγραφεί 3 τύποι

χρώσης του δέρματος:
– τύπος Ι: Μπλε χρώση σε θέση ουλών
– τύπος ΙΙ: Μπλε/γκρι χρώση στις κνήμες αμφοτερό-

πλευρα
– τύπος ΙΙΙ: Γενικευμένη καφεοειδής υπερμελάγχρω-

ση σε φωτοεκτεθειμένες περιοχές.
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Η υπερμελάγχρωση από φάρμακα συνήθως υπο-
χωρεί λίγους μήνες μετά τη διακοπή του υπεύθυνου
φαρμάκου, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί
να επιμένει χρόνια. 

Φωτοευαισθησία από φάρμακα

Οι φωτοτοξικές ή φωτοαλλεργικές αντιδράσεις φωτο-
ευαισθησίας μπορεί να οφείλονται σε φάρμακα σε
συνδυασμό με την ηλιακή ακτινοβολία (ιδίως UVA). Οι
φωτοτοξικές φαρμακευτικές αντιδράσεις είναι οι συ-
χνότερες. 

Συχνά αίτια αντιδράσεων φωτοευαισθησίας είναι η
υδροχλωροθειαζίδη, η φουροσεμίδη, οι τετρακυκλί-
νες, οι σουλφονυλουρίες, οι κινολόνες, τα ρετινοειδή,
η φαινοθειαζίδη, η γκριζεοφουλβίνη και τα μη-στεροει-
δή αντιφλεγμονώδη. Η φωτοευαισθησία εκ φαρμάκων
αναλύεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο “Φωτοδερ-
ματίτις από φάρμακα-χημικές ουσίες”.

Αγγειίτις εκ φαρμάκων

Η αγγειίτις εκ φαρμάκων εμφανίζεται ως συρρέουσες
πορφυρικές βλατίδες. Μπορεί να συνυπάρχει αρθρι-
κή, γαστρεντερολογική, νεφρική, εγκεφαλική και καρ-
διακή συμμετοχή. Συχνά ενοχοποιούμενα φάρμακα εί-
ναι οι  αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης (ACE), η αμιοδαρόνη, η σιμετιδίνη, τα
ΜΣΑΦ, η αμπικιλλίνη, οι σουλφοναμίδες και τα διου-
ρητικά.

Θα πρέπει να αποκλειστεί η αγγειίτιδα από άλλη αι-
τιολογία, όπως νόσο συνδετικού ιστού, κρυοσφαιριναι-
μία, κοκκιωμάτωση Wegener, οζώδη πολυαρτηρίτιδα,
ή πορφύρα Henoch-Schonlein, με τον κατάλληλο
έλεγχο. Η ιστολογική εικόνα χαρακτηρίζεται από νέ-
κρωση των τοιχωμάτων των αγγείων, ινική και φλεγμο-
νώδη κύτταρα, όπως ουδετερόφιλα, στο τοίχωμα των
αγγείων και στο χόριο.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη διακοπή του υπεύ-
θυνου φαρμάκου και θεραπεία με συστηματικά ή τοπι-
κά κορτικοστεροειδή.

Πολύμορφο ερύθημα (erythema multiforme) 

Το πολύμορφο ερύθημα είναι ένα αντιδραστικό εξάν-
θημα του δέρματος και των βλεννογόνων που χαρα-
κτηρίζεται από ερυθηματώδεις κηλίδες και πλάκες δί-
κην στόχου. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή παλα-
μών-πελμάτων (Εικόνα 4).Τα φάρμακα συμπεριλαμβά-
νονται στα εκλυτικά αίτια του πολύμορφου ερυθήμα-
τος. Περιγράφεται αναλυτικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο
του βιβλίου.

Σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS), τοξική
επιδερμική νεκρόλυση

Το σύνδρομο Stevens-Johnson και η τοξική επιδερμική
νεκρόλυση είναι σοβαρές δερματικές αντιδράσεις που
χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη αποκόλληση επιδερ-
μίδας και συμμετοχή των βλεννογόνων. Περιγράφονται
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αναλυτικά σε ξεχωριστά κεφάλαια του βιβλίου. Ορίζον-
ται ως:
1) δερματικό εξάνθημα που εμφανίζεται τουλάχιστον

48 ώρες μετά την έναρξη φαρμάκου, με πομφόλυ-
γες ή διαβρώσεις σε λιγότερο από το 10% της επι-
φάνειας του δέρματος για το SJS, 10%-30% της επι-
φάνειας του δέρματος για περίπτωση αλληλεπικά-
λυψης SJS/TEN και σε περισσότερο από το 30% της
επιφάνειας του δέρματος για την ΤΕΝ, 

2) και δερματική βιοψία που επιβεβαιώνει τη διάγνωση
επιδερμικής νεκρόλυσης.

Σύνδρομο υπερευαισθησίας από φάρμακα
(Drug-induced hypersensitivity syndrome,
DIHS, Drug Rash with Eosinophilia and Systemic
Symptoms, DRESS)

Το σύνδρομο υπερευαισθησίας από φάρμακα, επίσης
γνωστό ως φαρμακευτικό εξάνθημα με ηωσινοφιλία
και συστηματικά συμπτώματα (Drug Rash with Eosino-
philia and Systemic Symptoms, DRESS), είναι μια σοβα-
ρή ανεπιθύμητη φαρμακευτική αντίδραση. Χαρακτηρί-
ζεται από την παρουσία των παρακάτω κριτηρίων, ενώ
απαιτούνται τουλάχιστον 3 εξ αυτών για τη διάγνωση
του συνδρόμου:
• Οξύ δερματικό εξάνθημα: κηλιδοβλατιδώδες εξάν-

θημα, ή απολεπιστική ερυθροδερμία, ή βλάβες δί-
κην στόχου.

• Πυρετός >38οC.
• Λεμφαδενοπάθεια (διαμέτρου τουλάχιστον 1 cm)

σε τουλάχιστον 2 περιοχές.
• Προσβολή τουλάχιστον ενός εσωτερικού οργάνου,

συνήθως ήπαρ, λιγότερο συχνά νεφροί, πνεύμονες,
καρδιά.

• Αιματολογικές διαταραχές: λεμφοκυττάρωση ή
λεμφοπενία, ηωσινοφιλία, θρομβοπενία.

Επίσης, το Dress χαρακτηρίζεται από:
1. Ανοσολογική αντίδραση διαμεσολαβούμενη από

φάρμακο.
2. Πιο όψιμη εμφάνιση σε σχέση με άλλα φαρμα-

κευτικά εξανθήματα.
3. Μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με άλλα φαρμα-

κευτικά εξανθήματα.
4. Πολυσυστηματική συμμετοχή.
5. Λεμφοκυτταρική ενεργοποίηση (μεγέθυνση λεμ-

φαδένων, λεμφοκυττάρωση, άτυπα λεμφοκύτ-
ταρα).

6. Ηωσινοφιλία.
7. Συχνή ενεργοποίηση ερπητοϊού HHV-6, 2-3

εβδομάδες μετά την εμφάνιση του εξανθήμα-
τος.

Οι δερματικές εκδηλώσεις στα πλαίσια DRESS είναι
συνήθως εκτεταμένες. Αναφορές στη βιβλιογραφία πε-

ριγράφουν διάφορους τύπους εξανθημάτων, όπως κη-
λιδοβλατιδώδες ή φυσαλίδες, πομφόλυγες, φλύκται-
νες, βλάβες δίκης στόχου, χειλίτιδα, πορφύρα, ή οίδη-
μα προσώπου. Η ιστολογική εικόνα των δερματικών
βλαβών περιλαμβάνει σπογγίωση, νεκρωτικά κερατινο-
κύτταρα, κενοτοπιώδη εκφύλιση (vacuolation) των
κυττάρων της βασικής στιβάδας, διαταραχές των αγ-
γείων και φλεγμονώδη διήθηση του χορίου. Οι Walsh
και συν. μελέτησαν την ύπαρξη κλινικών ή ιστολογικών
δυσμενών προγνωστικών παραγόντων σε 27 ασθενείς
με DRESS. Η συνηθέστερη δερματική μορφή (48%)
ήταν ένα εξάνθημα με κνιδωτικές, μονόμορφες βλατί-
δες (με ή χωρίς πορφύρα) στον τράχηλο, στον κορμό
και στα εγγύς τμήματα των άκρων. Στο 30% των περι-
πτώσεων παρατηρήθηκε εξάνθημα τύπου πολύμορ-
φου ερυθήματος. Δεν υπήρχε συμμετοχή των βλεννο-
γόνων των οφθαλμών, της ρινός, του στόματος, ή των
γεννητικών οργάνων. Η πλειοψηφία των ασθενών είχε
εμπύρετο, λεμφαδενοπάθεια και περιφερική ηωσινοφι-
λία. Όλοι οι ασθενείς είχαν αύξηση των ηπατικών ενζύ-
μων, εκ των οποίων 3 ασθενείς με σοβαρή ηπατική
συμμετοχή απεβίωσαν. Δυσμενέστερη πρόγνωση συ-
σχετίστηκε με την κλινική μορφή εξανθήματος τύπου
πολυμόρφου ερυθήματος και την ιστολογική εικόνα
νεκρωτικών κερατινοκυττάρων – αυτός ο τύπος σχετί-
στηκε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με αυξημένο κίν-
δυνο δυσμενέστερης ηπατικής συμμετοχής.

Τα συχνότερα υπεύθυνα φάρμακα είναι η καρβαμα-
ζεπίνη, η φαινυντοÀνη, η σουλφαζαλαζίνη, η δαψόνη, η
μινοκυκλίνη και η αλλοπουρινόλλη.

Η αντιμετώπιση συνίσταται στη διακοπή του υπεύ-
θυνου φαρμάκου. Ωστόσο, το σύνδρομο DRESS απο-
τελεί εξαίρεση στον κανόνα της ταχείας υποχώρησης
της φαρμακευτικής αντίδρασης μετά τη διακοπή του
ενοχοποιούμενου φαρμάκου. Αντίθετα, στο σύνδρο-
μο DRESS υπάρχει περίπτωση οι σοβαρές εκδηλώσεις
του συνδρόμου να παρουσιαστούν όψιμα, μετά τη
διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου. Επιπλέον, χαρα-
κτηριστικό αποτελεί η παρατεταμένη διάρκεια του
συνδρόμου, συχνά για περισσότερο από 2 εβδομάδες
μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Αυτό εξηγείται από
το γεγονός πως οι σπλαγχνικές εκδηλώσεις του συν-
δρόμου σχετίζονται με συστηματική ανοσολογική
απάντηση έναντι της επανενεργοποίησης των ερπη-
τοϊών (HHV-6, HHV-7, ιός Epstein-Barr, κυτταρομεγα-
λοϊός), η οποία επάγεται από το υπεύθυνο φάρμακο.
Η χορήγηση συστηματικών κορτικοστεροειδών θεω-
ρείται η θεραπεία εκλογής για το DIHS/DRESS, όμως
αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η χορήγηση ενδο-
φλέβιας ανοσοσφαιρίνης σχετίζεται με επιδείνωση
του συνδρόμου.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, κεραυνοβόλος ηπατική
ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη μεταμό-
σχευσης ήπατος. H θνητότητα στο σύνδρομο DRESS εί-
ναι 10%, κυρίως λόγω ηπατικής ανεπάρκειας.
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ΦΔΑ σε σχέση με αντι-TNFα-παράγοντες και
αναστολείς EGFR

Πρόσφατα νέες θεραπείες έχουν προστεθεί στην ια-
τρική φαρέτρα, όπως οι βιολογικοί παράγοντες και οι
στοχευμένες θεραπείες. Οι ανταγωνιστές του παρά-
γοντα νέκρωσης των όγκων (tunor necrosis alpha,
TNFα), όπως η ινφλιξιμάμπη, η αδαλιμουμπάμη και η
ετανερσέπτη, χρησιμοποιούνται στη Δερματολογία
για τη θεραπεία της ψωρίασης και της ψωριασικής αρ-
θρίτιδας, ενώ αναστολείς του υποδοχέα του επιδερ-
μιδικού αυξητικού παράγοντα (epidermal growth fac-
tor receptor, EGFR), όπως το cetuximab, το erlotinib
και το gefitinib, χρησιμοποιούνται στην Ογκολογία για
τη θεραπεία διαφόρων καρκίνων, όπως ο καρκίνος
του πνεύμονα. 

Έχουν περιγραφεί διάφορες ΦΔΑ με τους αντι-TNFα
παράγοντες. Έχουν περιγραφεί αντιδράσεις έγχυσης
με την ινφλιξιμάμπη, είτε οξείες, σε ποσοστό 3%-6%
των ασθενών (μη-ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις)
με διαταραχές πίεσης, δύσπνοια, ερυθρίαση, κνιδωτι-
κές βλάβες, οπισθοστερνικό άλγος, αίσθημα παλμών,
είτε όψιμες, σε ποσοστό 1%-2,8% των ασθενών, τύπου
ορονοσίας αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ, με
μυαλγίες, αρθραλγίες, εμπύρετο, οίδημα προσώπου,
κνίδωση. Με τη θεραπεία με αντι-TNFα παράγοντες
έχουν επίσης αναφερθεί ψωρίαση, λειχήνας, φαρμα-
κευτικός λύκος και αγγειίτιδα.

Οι δερματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη
θεραπεία με αναστολείς EGFR αφορούν το 49%-100%
των ασθενών και περιλαμβάνουν ακμοειδές εξάνθη-
μα, ξηροδερμία, διαβρώσεις δέρματος, υπερμελάγ-
χρωση, φωτοευαισθησία, διαταραχές βλεννογόνων/
οφθαλμών/τριχών μαλλιών. Πρόκειται συνήθως για
ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις, ενώ σοβαρές α -
ντιδράσεις παρατηρούνται στο 15% των ασθενών,
χωρίς να έχει αναφερθεί περίπτωση θανάτου λόγω
δερματικής αντίδρασης κατά τη θεραπεία αυτή. Αντί-
θετα, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ δερματικού
εξανθήματος και κλινικής απάντησης στη θεραπεία.
Σε αντίθεση με τις κλασικές φαρμακευτικές δερματι-
κές αντιδράσεις, στην περίπτωση δερματικών ανεπι-
θύμητων ενεργειών σε σχέση με θεραπεία με ανα-
στολείς EGFR, δεν συστήνεται διακοπή του φαρμά-
κου, εκτός εάν πρόκειται για σοβαρή αντίδραση. Μπο-
ρεί να γίνει επανέναρξη της θεραπείας μόλις ελεγχθεί
η δερματική αντίδραση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Κάθε εξάνθημα εμφανιζόμενο εντός 2 εβδομάδων από
την έναρξη ενός φαρμάκου, θα πρέπει να περιλαμβά-
νει το “φαρμακευτικό εξάνθημα” στη διαφορική διά-
γνωση.

H λήψη λεπτομερούς ιστορικού είναι σημαντική για

την αναγνώριση ενός φαρμάκου ως υπεύθυνου αιτίου
για την εμφάνιση εξανθήματος. Η ενοχοποίηση ενός
συγκεκριμένου φαρμάκου ως υπεύθυνου για ένα φαρ-
μακευτικό εξάνθημα χαρακτηρίζεται ως βέβαιη, πολύ
πιθανή, πιθανή ή απίθανη, και εκτιμάται με βάση 6 κρι-
τήρια:
1. Προηγούμενη εμπειρία με το φάρμακο στο γενικό

πληθυσμό.
Η προηγούμενη εμπειρία περιλαμβάνει τη γνώση
της συχνότητας με την οποία το φάρμακο προκαλεί
φαρμακευτικά εξανθήματα και τη μορφολογία του
εξανθήματος. Αν ένα άτομο με φαρμακευτικό εξάν-
θημα ελάμβανε συγχρόνως αμπικιλλίνη και φουρο-
σεμίδη, με βάση τα πιθανά ποσοστά εμφάνισης
φαρμακευτικού εξανθήματος από το κάθε φάρμα-
κο, η αμπικιλλίνη έχει σημαντικά μεγαλύτερες πιθα-
νότητες από τη φουροσεμίδη να προκαλέσει φαρ-
μακευτικό εξάνθημα. 

2. Άλλη ερμηνεία του εξανθήματος.
Η πλειοψηφία των ατόμων, ιδίως μεγαλύτερης ηλι-
κίας, λαμβάνει τουλάχιστον ένα φάρμακο ως θερα-
πεία κάποιας υποκείμενης νόσου. Έτσι, κάθε εξάν-
θημα που εμφανίζεται δεν θα πρέπει εκ προοιμίου
να αποδίδεται στο χορηγούμενο φάρμακο. Για πα-
ράδειγμα, μπορεί ένα άτομο που έχει μια ιογενή
συνδρομή να εμφανίσει ένα εξάνθημα ιογενούς αι-
τιολογίας, ή ένα άτομο να εμφανίσει ψωρίαση ή
δερματίτιδα. Η λήψη ιστορικού και η μορφολογία
του εξανθήματος θα βοηθήσουν στη σωστή διά-
γνωση.

3. Χρονική σχέση λήψης φαρμάκου-εμφάνισης εξαν-
θήματος.

4. Στάθμη επιπέδων του φαρμάκου στο αίμα. Αφορά
δοσο-εξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο
προσδιορισμός επιπέδων δεν είναι πάντα εφικτός
στην καθημερινή πρακτική.

5. Υποχώρηση της ανεπιθύμητης ενέργειας με τη δια-
κοπή του φαρμάκου (de-challenge).

6. Επανεμφάνιση της ανεπιθύμητης ενέργειας στην
επαναχορήγηση του φαρμάκου (re-challenge).

Επιπλέον, η κλινική εικόνα θα βοηθήσει στη διάγνω-
ση. Αν και το φαρμακευτικό εξάνθημα μπορεί να μιμη-
θεί κλινικά και ιστολογικά οποιαδήποτε δερματοπά-
θεια, στην πλειονότητα των περιπτώσεων χαρακτηρί-
ζεται από γενικευμένη κατανομή (εκτός από την περί-
πτωση του σταθερού φαρμακευτικού εξανθήματος
που συνήθως είναι εντοπισμένο), και συνήθως είναι
ασυμπτωματικό. Δεν συνοδεύεται από κνησμό, ενώ
αντίθετα μπορεί να αναφέρεται αίσθημα καύσου στο
δέρμα. Έχει αιφνίδια έναρξη και ταχεία εξάπλωση.

Σε περίπτωση που ένας ασθενής εκδηλώσει σοβα-
ρή ΦΔΑ και λαμβάνει πολλά φάρμακα, μπορεί να είναι
δύσκολη η αναγνώριση του υπεύθυνου φαρμάκου. Οι
σοβαρές ΦΔΑ περιλαμβάνουν την AGEP, το σύνδρομο
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DRESS και το σύνδρομο Stevens-Johnson/τοξική επι-
δερμική νεκρόλυση (SJS/ΤΕΝ). Και οι τρεις αυτές σο-
βαρές ΦΔΑ οφείλονται σε αντίδραση επιβραδυνόμε-
νης υπερευαισθησίας σε φάρμακα. Δεν υπάρχει κά-
ποια in vitro εξέταση για την αναγνώριση του υπεύ-
θυνου φαρμάκου. Επίσης, η επαναχορήγηση του ύπο-
πτου φαρμάκου (re-challenge) μπορεί να είναι επικίν-
δυνη για τον ασθενή. Έτσι, οι επιδερμιδικές δοκιμα-
σίες (patch tests) με τα ύποπτα φάρμακα έχουν χρη-
σιμοποιηθεί για την αναγνώριση των αιτίων της AGEP
και του συνδρόμου Dress. Πολυκεντρική μελέτη διε-
ρεύνησε την εφαρμογή patch tests σε 134 ασθενείς
με σοβαρή ΦΔΑ. Θετικά patch tests βρέθηκαν στο
57,5% των ασθενών. Αντίδραση σε πολλαπλά φάρμα-
κα βρέθηκε σε 4 ασθενείς. Αναφέρθηκε πως η αξία
των patch test εξαρτάται από το υπεύθυνο φάρμακο,
καθώς τα patch tests για την αλλοπουρινόλη ήσαν
αρνητικά σε ασθενείς με ΦΔΑ λόγω αλλοπουρινόλης
σε αυτή τη μελέτη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΔΑ

Γενικές αρχές που λαμβάνονται υπόψην κατά την προ-
σέγγιση ενός ασθενούς με ΦΔΑ είναι πως το φάρμακο
που είναι υπεύθυνο για μια ΦΔΑ μπορεί να έχει χρησι-
μοποιηθεί παλαιότερα χωρίς καμία αντίδραση, ότι οι
ΦΔΑ από ένα συγκεκριμένο φάρμακο ποικίλλουν από
άτομο σε άτομο, π.χ. το ίδιο φάρμακο μπορεί να προ-
καλέσει κνίδωση σε έναν ασθενή ή πολύμορφο ερύθη-
μα σε άλλον, και ότι τα παιδιά είναι λιγότερο ευαίσθητα
σε φαρμακευτικά εξανθήματα απ' ό,τι οι ενήλικοι.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των ΦΔΑ, συνήθως
η διακοπή του ενοχοποιούμενου φαρμάκου αρκεί για
την υποχώρηση του εξανθήματος. Σε σοβαρότερες α -
ντιδράσεις, όπως το σύνδρομο Stevens-Johnson, χρει-
άζεται νοσηλεία και υποστηρικτική αγωγή.

Ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιο φάρ-
μακο έχει παρουσιάσει φαρμακευτική αντίδραση
ώστε να ενημερώνει τους θεράποντες ιατρούς και
να αποφεύγεται η επαναχορήγηση αυτού του φαρ-
μάκου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΣΦΕ αποτελεί τη δεύτερη ή τρίτη σε συχνότητα
φαρμακευτική αντίδραση. Πιθανόν υπάρχει γενετική
προδιάθεση στους έχοντες HLA-B22. Το ΣΦΕ αφορά
όλες τις ηλικίες, αλλά συνήθως εμφανίζεται σε άτομα
ηλικίας 30-40 ετών. Η συχνότητα εμφάνισής του στα
δύο φύλα είναι περίπου ίδια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Το ΣΦΕ οφείλεται σε αντίδραση υπερευαισθησίας επι-
βραδυνόμενου τύπου (τύπου IV) λόγω ενεργοποίησης
των ενδοεπιδερμιδικών CD8+ Τ-λεμφοκύτταρων. Το
φάρμακο θεωρείται ότι λειτουργεί σαν απτίνη, η οποία
συνδέεται με τα κερατινοκύτταρα της βασικής στιβά-
δας, προκαλώντας απελευθέρωση λεμφοκινών και α -
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Eυτυχία Zουριδάκη

• Το σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα (ΣΦΕ) προκαλείται μετά από έκθεση σε κάποιο φάρμακο και
υποτροπιάζει στην ίδια θέση ή θέσεις με κάθε έκθεση στο ίδιο φάρμακο.

• Οι βλάβες εμφανίζονται συνήθως 30 λεπτά έως 8 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου, κυρίως στα
άκρα, στα εξωτερικά γεννητικά όργανα ή περιπρωκτικά, αλλά και στους βλεννογόνους στόματος και
γεννητικών οργάνων.

• Η πρόκληση ΣΦΕ με τη χορήγηση από το στόμα του ύποπτου φαρμάκου αποτελεί την κύρια διαγνωστική
προσέγγιση.

ΒΑΣ ΙΚΑ ΣΗΜΕ ΙΑ

Αντιμικροβιακά Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Σουλφοναμίδες (Κοτριμοξαζόλη, Σουλφαδιαζίνη) Παράγωγα Προπιονικού οξέος (Ναπροξένη, Ιβουπροφένη)

Τετρακυκλίνες Παρακεταμόλη (Ακεταμινοφένη)

β-Λακτάμες (Πενικιλλίνη, Αμπικιλλίνη, Αμοξυκιλλίνη) Διάφοροι ακατάλληλοι συνδυασμοί αναλγητικών

Μακρολίδες (Ερυθρομυκίνη, Κλαριθρομυκίνη) Πιροξικάμη

Τριμεθοπρίμη Πυραζολόνη

Δαψόνη Νατριοούχος Μεταμιζόλη

Μετρονιδαζόλη Διπυριδαμόλη

Αντιφυματικά [p-αμινοσαλικυλικό οξύ (PAS), Ριφαμπικίνη, Θιακεταζόνη] Οξυφαινβουταζόνη

Ανθελονοσιακά (Κινίνη, Χλωροκίνη) Φεναζόνη (Αντιπυρίνη)

Αντιμυκητιασικά Ασπιρίνη (Ακετυλοσαλικυλικό οξύ)

Φλουκοναζόλη Διάφορα

Τερμπιναφίνη Κωδεΐνη

Κλιοκινόλη Χλωροθιαζίδη

Νυστατίνη Υδροξείδιο Μαγνησίου (Γάλα Μαγνησίας)

Γκριζεοφουλβίνη Λεβαμιζόλη

Ψυχοτρόπα Χλωροθιαζίδη

Παράγωγα Βαρβιτουρικών Υδραλαζίνη

Αλκαλοειδή του οπίου Συμπαθομιμητικά/-λυτικά

Βενζοδιαζεπίνες (Χλωροδιαζεποξείδη) Ανθραλίνη

Ένυδρος Χλωράλη Χλωροθιαζίδη

Πίνακας 3. Μερικά από τα φάρμακα που προκαλούν σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα.

Σταθερό Φαρμακευτικό Εξάνθημα (fixed drug 
eruption)
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ντισωμάτων που καταστρέφουν τη βασική στιβάδα. Με
τη λήψη του φαρμάκου ενεργοποιούνται εκ νέου τα
κυτταροτοξικά CD8+ κύτταρα απελευθερώνοντας IFNγ
και τοξικά κοκκία στο τοπικό μικροπεριβάλλον. Τα μα-
στοκύτταρα θεωρείται ότι συμβάλλουν στην ενεργο-
ποίηση των CD8+ κυττάρων μέσω της επαγωγής μο-
ρίων προσκόλλησης. Πιστεύεται ότι ή έκφραση ιντερ-
λευκίνης 15 από τα κερατινοκύτταρα κατά την υποχώ-
ρηση της φλεγμονώδους αντίδρασης βοηθά στην επι-
βίωση των φαινοτυπικών στοιχείων των CD8+ κυττά-
ρων, ώστε στην επόμενη έκθεση στο υπεύθυνο φάρ-
μακο να εκδηλωθεί γρήγορη απάντηση στις ίδιες ακρι-
βώς θέσεις. Έχει αναφερθεί οικογενές ΣΦΕ.

Εκτός από τη λήψη φαρμάκων, εκλυτικός παράγο -
ντας μπορεί να είναι και η λήψη τροφής (καρποί κάσι-
ους, γλυκόριζα κ.λπ.).

Πάνω από εκατό φάρμακα προκαλούν ΣΦΕ (Πίνακας
3). Πολλά φάρμακα προκαλούν εξάνθημα πάντα σε
συγκεκριμένες θέσεις. Έτσι, η εμφάνιση ΣΦΕ στο πέος
οφείλεται συνήθως στην κοτριμοξαζόλη, στην τετρακυ-
κλίνη ή στην αμπικιλλίνη, ενώ στο βλεννογόνο του στό-
ματος, κυρίως στην κοτριμοξαζόλη, στην οξυφενοβου-
ταζόνη και στην τετρακυκλίνη. Η ασπιρίνη και η παρακε-
ταμόλη προσβάλλουν συνήθως τον κορμό και τα άκρα. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Το ΣΦΕ εμφανίζεται αρχικά ως μονήρης βλάβη, συνή-
θως μετά από λήψη του υπεύθυνου φαρμάκου από
το στόμα (όχι παρεντερικά ή ενδοφλέβια). Με κάθε
νέα λήψη του φαρμάκου η βλάβη υποτροπιάζει στην
ίδια θέση αλλά μπορεί να εμφανιστούν και νέες βλά-
βες. Οι βλάβες αναπτύσσονται γρήγορα (30 λεπτά-8
ώρες) μετά τη λήψη του φαρμάκου και είναι σαφώς
αφοριζόμενες, κνησμώδεις, στρόγγυλες ή οβάλ πλά-
κες (0,5-5 cm). Αρχικά είναι ερυθηματώδεις εξελισσό-
μενες σε οιδηματώδεις σκούρου ιώδους ή καφέ χρώ-
ματος και σπανιότερα φυσαλιδώδεις, πομφολυγώδεις
ή νεκρωτικές (Εικόνες 5, 6). Οι βλάβες μπορεί να είναι
αρχικά τύπου ιλαράς, οστρακιάς ή πολυμόρφου ερυ-
θήματος και σπανιότερα κνιδωτικές, οζώδεις ή εκζε-
ματικές. Όταν απομακρυνθεί το υπεύθυνο φάρμακο
υποχωρούν αφήνοντας μελάγχρωση. Το ΣΦΕ εντοπί-
ζεται κυρίως στα άκρα, στα εξωτερικά γεννητικά όρ-
γανα ή περιπρωκτικά, αλλά και στους βλεννογόνους
στόματος και γεννητικών οργάνων. Επίσης έχουν ανα-
φερθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίστηκε ΣΦΕ
στα γεννητικά όργανα ασθενών που δεν είχαν λάβει
το υπεύθυνο φάρμακο οι ίδιοι αλλά ο σεξουαλικός
τους σύντροφος. 
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Εικόνες 5, 6

ΣΦΕ από πιροξικάμη με πολλαπλές βλάβες στην άκρα χείρα και στα χείλη στόματος.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση τίθεται συχνά από το ιστορικό του ασθενή
και από τον τύπο του εξανθήματος. Για την επιβεβαί-
ωσή της μπορεί να φανεί χρήσιμη η διενέργεια patch
test με το υπεύθυνο φάρμακο στην περιοχή που
υπήρχε βλάβη, ενώ μια περιοχή φυσιολογικού δέρμα-
τος χρησιμεύει ως σημείο ελέγχου. Μόνο το θετικό
αποτέλεσμα αξιολογείται (43% των ασθενών). Τα κα-
λύτερα αποτελέσματα δίνει η λήψη του φαρμάκου
από το στόμα (93%). Η τελευταία θα πρέπει να απο-
φεύγεται σε ασθενείς με βλάβες στο πρόσωπο ή με
γενικευμένο πομφολυγώδες ΣΦΕ. Η βιοψία δεν είναι
ιδιαίτερα διαγνωστική. 

Η διαφορική διάγνωση γίνεται από τον ομαλό λει-
χήνα, την παραψωρίαση κατά πλάκες, τον επιχείλιο
έρπητα και το δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο. Ειδικά

στην περίπτωση του πολυεστιακού πομφολυγώδους
ΣΦΕ γίνεται από το πολύμορφο ερύθημα και την ΤΕΝ. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στόχος της θεραπείας είναι η εύρεση του υπεύθυνου
φαρμάκου και η αποφυγή του. Συστηματικά αντιú στα -
μινικά και τοπικά κορτικοστεροειδή μπορούν να ανα-
κουφίσουν από τον κνησμό. Η σύσταση δίαιτας αποφυ-
γής δεν θεωρείται απαραίτητη αν και έχει αναφερθεί
επιδείνωση με ορισμένες τροφές (φακές, κάσιους,
φράουλες κ.λπ.). Η υποχώρηση της μελάγχρωσης
μπορεί να κρατήσει μήνες ενώ είναι φτωχή η ανταπό-
κριση σε τοπικούς λευκαντικούς παράγοντες. 

Η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Δεν έχουν αναφερθεί
θάνατοι. Συχνά παραμένει μόνιμη μελάγχρωση μετά
την υποχώρηση του εξανθήματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πολύμορφο ερύθημα περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τον von Hebra το 1866. Για πολλά χρόνια το σύν-
δρομο Stevens-Johnson (SJS) θεωρούνταν μια σοβαρή
παραλλαγή του πολύμορφου ερυθήματος, ενώ η τοξι-
κή επιδερμιδική νεκρόλυση (ΤΕΝ) θεωρούνταν διαφο-
ρετική οντότητα. Ωστόσο, το 1993, εμπειρογνώμονες
ιατροί πρότειναν έναν συναινετικό ορισμό (Consensus),
σύμφωνα με τον οποίο το πολύμορφο ερύθημα, το
σύνδρομο Stevens-Johnson και η τοξική επιδερμιδική
νεκρόλυση ταξινομήθηκαν ανάλογα με την έκταση που
καταλαμβάνουν οι βλάβες στη συνολική επιφάνεια του
σώματος, ως εξής:
• Πολύμορφο ερύθημα, έλασσον – Τυπικές βλάβες

ως στόχος ή βλατίδες διηθημένες, κατανεμημένες
στα άκρα. 

• Πολύμορφο ερύθημα, μείζον – Όμοια εικόνα με την
ανωτέρω,  με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων
βλεννογόνων. Επίσης, η επιδερμιδική αποκόλληση
περιλαμβάνει λιγότερο από το 10% της συνολικής
επιφάνειας του σώματος (TBSA). 

• SJS/ΤΕΝ – Διάσπαρτες φυσαλίδες ή/και πομφόλυγες
κυρίως στον κορμό και στο πρόσωπο, πάνω σε ερυ-
θηματώδεις και κνησμώδεις κηλίδες, καθώς επίσης
και διαβρώσεις σε έναν ή περισσότερους βλεννογό-
νους. Επιδερμιδική αποκόλληση παρατηρείται σε λι-
γότερο από το 10% της συνολικής επιφάνειας του
σώματος (TBSA) για το Steven-Johnson και 30% ή πε-
ρισσότερο για την τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Η ακριβής συχνότητα της νόσου δεν είναι γνωστή.
Ωστόσο, θεωρείται σχετικά συχνή πάθηση, καθώς αφο-
ρά περίπου το 1% των ασθενών που προσέρχονται στο
ιατρείο του δερματολόγου. Σύμφωνα με διεθνείς στα-
τιστικές, η συχνότητα του πολύμορφου ερυθήματος
εκτιμάται σε 1,2 έως 6 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο
ατόμων, ανά έτος.

Πριν από την εμφάνιση της επιδημίας από τον ιό της
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), υπήρχε ελαφρά
υπεροχή των γυναικών με αυτή την ασθένεια. Ωστόσο,
σήμερα υπολογίζεται ότι το πολύμορφο ερύθημα είναι
πιο συχνό στους άνδρες (άνδρες προς γυναίκες κυμαί-
νεται από 3:2 έως 2:1), οι οποίοι διάγουν κυρίως τη
δεύτερη έως τέταρτη δεκαετία της ζωής τους,  ενώ το
20% των περιπτώσεων αφορά παιδιά και εφήβους. Η
πάθηση αυτή παρατηρείται σπάνια σε παιδιά κάτω των
3 ετών και σε ενήλικους άνω των 50 ετών. 

Υπάρχουν, επίσης, ορισμένες παθήσεις οι οποίες
φαίνεται να προδιαθέτουν στην ανάπτυξη αυτής της
δερματοπάθειας, όπως: HIV λοίμωξη, μεταμόσχευση
μυελού των οστών, συστηματικός ερυθηματώδης λύ-
κος (ΣΕΛ), εγκυμοσύνη, εμβολιασμός (BCG, πολιομυελί-
τιδα, ευλογιά, τέτανος, διφθερίτιδα), αντίδραση του
μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD) και φλεγμονώδη
νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ). Ακόμη τα άτομα που υποβάλ-
λονται σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή νευροχει-
ρουργική επέμβαση για όγκους του εγκεφάλου διατρέ-
χουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
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• To πολύμορφο ερύθημα (erythema multiforme) είναι μια οξεία, πολυαιτιολογική και, μερικές φορές,
υποτροπιάζουσα δερματοπάθεια. 

• Η νόσος θεωρείται αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου IV  και σχετίζεται με ορισμένες λοιμώξεις,
φάρμακα και διάφορους άλλους παράγοντες.

• Χαρακτηρίζεται από πολύμορφες βλάβες του δέρματος και  των βλεννογόνων, από τις οποίες η τυπική-
παθογνωμονική θυμίζει στόχο ή ίριδα. Σε σοβαρές περιπτώσεις προσβάλλονται και τα σπλάγχνα, οπότε
είναι δυνατό να απειληθεί η ζωή του ασθενούς.

• Υπάρχουν δύο κύριες μορφές πολυμόρφου ερυθήματος, το έλασσον και το μείζον.

• Θεραπευτικά χορηγούνται κορτικοστεροειδή, αντιιικά και άλλα ανοσορρυθμιστικά σκευάσματα.

ΒΑΣ ΙΚΑ ΣΗΜΕ ΙΑ

Δημήτριος Ιωαννίδης, Ευστράτιος Βακιρλής

Πολύμορφο Ερύθημα (erythema multiforme)
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ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η παθοφυσιολογία του πολύμορφου ερυθήματος δεν
έχει ακόμη πλήρως διευκρινισθεί. Φαίνεται ότι το πο-
λύμορφο ερύθημα αποτελεί μια αντίδραση κυτταρικής
υπερευαισθησίας τύπου IV, η οποία μπορεί να προκλη-
θεί από μια ποικιλία ερεθισμάτων, κυρίως βακτήρια,
ιούς ή χημικές ουσίες. Η κυτταρική ανοσία είναι μάλλον
υπεύθυνη για την καταστροφή των κυττάρων της επι-
δερμίδας. Στα πρώτα στάδια της νόσου, η επιδερμίδα
διηθείται από CD8+ T λεμφοκύτταρα και μακροφάγα,
ενώ στο χόριο παρατηρείται εισροή CD4+ λεμφοκυτ-
τάρων. Αυτά τα ανοσολογικώς ενεργά κύτταρα δεν
υπάρχουν σε επαρκή αριθμό για να θεωρηθούν άμεσα
υπεύθυνα για την καταστροφή των επιδερμιδικών κυτ-
τάρων. Αντίθετα, είναι ικανά να απελευθερώνουν ορι-
σμένες κυτταροκίνες, οι οποίες μεσολαβούν στη φλεγ-
μονώδη αντίδραση και οδηγούν στην επακόλουθη
απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων. Σε ορισμένους
ασθενείς, τα κυκλοφορούντα Τ-κύτταρα έχει αποδει-
χτεί ότι είναι βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα τύπου 1 (Th1)
και, έτσι, παράγονται σε μεγαλύτερο βαθμό η ιντερφε-
ρόνη-γ (IFN-γ), ο παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα
(TNFα)  και η ιντερλευκίνη-2 (IL-2). 

Επίσης, τα αποτελέσματα ανοσοϊστοχημικής ανάλυ-
σης έχουν δείξει ότι στον ορό των φυσαλίδων υπάρχει
TNFα, μια σημαντική κυτταροκίνη που επάγει τη φλεγμο-
νή. Στις περιπτώσεις του πολύμορφου ερυθήματος που
σχετίζονται με ερπητική λοίμωξη η δραστική κυτταροκίνη
είναι η ιντερφερόνη-γ, ενώ στις περιπτώσεις της σοβα-
ρής μορφής του πολύμορφου ερυθήματος, του SJS και
της ΤΕΝ που προκαλούνται από φάρμακα, η επιδερμιδική
καταστροφή προκαλείται κυρίως από τον TNFα.

Έχει παρατηρηθεί αυξημένη συσχέτιση μεταξύ των
τύπων HLA Α33, B15, Β35, B62, DR4, DQB1*0301, DQ3
και DR53 και του υποτροπιάζοντος πολύμορφου ερυ-
θήματος. Πιο συγκεκριμένα, το HLA-DQ3 είναι ιδιαίτερα
συχνό στην υποτροπιάζουσα μορφή και μπορεί να
αποτελέσει χρήσιμο δείκτη για τη διάκριση του πολύ-
μορφου ερυθήματος από άλλες παθήσεις με παρόμοια
κλινική εικόνα.

Τα κυριότερα αίτια του πολύμορφου ερυθήματος
παρατίθενται στον Πίνακα 4.

Ιός του απλού έρπητα 

Πρόσφατες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από τον ιό
του απλού έρπητα (HSV)  έχουν ενοχοποιηθεί ως ο βα-
σικός προδιαθεσικός παράγοντας για την εμφάνιση πο-
λύμορφου ερυθήματος. Το πολύμορφο ερύθημα που
συνδέεται με τον έρπητα φαίνεται να είναι το αποτέ-
λεσμα αντίδρασης υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου
τύπου, η οποία έχει σχέση με αντιγόνα του HSV. Η
ανεύρεση στις βλάβες αντιγόνων και γενετικού υλικού
του ιού και η ανίχνευση αυτοαντισωμάτων εναντίον
των επιδερμιδικών κυττάρων και της δεσμοπλακίνης,
ενισχύουν την υπόθεση της δράσης εναντίον των  κυτ-
τάρων της επιδερμίδας που εκφράζουν αντιγόνα του
ιού του έρπητα από κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα
(CD8+). 

Ο ιός του απλού έρπητα θεωρείται υπεύθυνος για
το 1/3 περίπου των περιπτώσεων της ελάσσονος μορ-
φής του πολύμορφου ερυθήματος. Η συσχέτιση με
τον ιό του περιστοματικού έρπητα (τύπος 1) είναι 9
φορές συχνότερη από εκείνη του περιγεννητικού έρ-
πητα (τύπος 2).

Υπερευαισθησία σε φάρμακα

Η νόσος μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα μιας διατα-
ραχής στο μεταβολισμό ενός συγκεκριμένου φαρμάκου.
Όπως προαναφέρθηκε, τα κερατινοκύτταρα είναι ο βα-
σικός στόχος της ανοσιακής αντίδρασης, και η νέκρωσή
τους το πρώτο παθολογικό εύρημα. Ο χρόνος που απαι-
τείται για την πρωτογενή κυτταρική ανοσολογική αντί-
δραση είναι 9-14 ημέρες μετά την έναρξη του φαρμά-
κου που ενοχοποιείται. Σε μεταγενέστερη έκθεση στη
συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία, η ανοσολογική αντί-
δραση ξεκινά μετά από μερικές ώρες έως 1-2 ημέρες
(δευτερογενή κυτταρική ανοσολογική αντίδραση).

Το πολύμορφο ερύθημα παρατηρείται, κυρίως, σε
άτομα στα οποία η ακετυλίωση των φαρμάκων πραγ-
ματοποιείται με αργό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυ-
ξημένο ποσοστό της διαδικασίας μεταβολισμού του
φαρμάκου κατευθύνεται προς την εναλλακτική οδό
της οξείδωσης από το κυτόχρωμα P-450, με αποτέλε-
σμα την αυξημένη παραγωγή των δραστικών και, δυ-
νητικά, τοξικών μεταβολιτών. Τα άτομα που προσβάλ-
λονται παρουσιάζουν μιας μορφής αδυναμία στην
απομάκρυνση των δραστικών μεταβολιτών, οι οποίοι
είναι δυνατόν, στη συνέχεια, να συμπεριφέρονται
όπως οι απτίνες (haptens). Αυτό μπορεί να προκαλέσει
την απάντηση του ανοσοποιητικού συστήματος, με
αποτέλεσμα τις σοβαρές επιπτώσεις από το δέρμα.

Τόσο το πολύμορφο ερύθημα όσο και το σύνδρομο
Stevens-Johnson μπορούν να προκληθούν από φάρμα-
κα και λοιμώδεις παράγοντες. Ωστόσο, το 25%-50% των
περιπτώσεων χαρακτηρίζεται ιδιοπαθές, επειδή δεν εί-
ναι δυνατή η εντόπιση κάποιου εκλυτικού παράγοντα.
Τα λοιμώδη αίτια, κυρίως ο ιός του απλού έρπητα (HSV)
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1. Λοιμώξεις

2. Φάρμακα

3. Διάφορες ουσίες

4. Ανοσολογικές διαταραχές

5. Μηχανικοί παράγοντες

6. Τρόφιμα

7. Φυσικά αίτια

8. Ρευματικά νοσήματα – νεοπλάσματα

Πίνακας 4. Aίτια πολύμορφου ερυθήματος.
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(τύποι 1 και 2), είναι πιο συχνά στα παιδιά και σε νεα-
ρούς ενήλικους και θεωρούνται υπεύθυνα για την εμ-
φάνιση του ελάσσονος πολύμορφου ερυθήματος. Άλ-
λα πιθανά αίτια της νόσου είναι τα ακόλουθα:
1. Λοιμώξεις από βακτήρια, μπορελιώσεις, νόσος εξ

ονύχων γαλής, διφθερίτιδα, στρεπτοκοκκικές λοι-
μώξεις, λεγεωνέλλα, λέπρα, μηνιγγίτιδα από Neis-
seria, νόσοι από άτυπα μυκοβακτηρίδια, νόσοι από
πνευμονιόκοκκους, πρωτείς ή ψευδομονάδες, σαλ-
μονελλώσεις, σύφιλη, εντεροκολίτιδα από Υερσί-
νια, ρικετσιώσεις ή πνευμονία από μυκόπλασμα.
Λοιμώξεις από χλαμύδια, όπως ψιττάκωση ή κα-
λοήθης λεμφοκοκκιωμάτωση, από μύκητες, όπως
δερματοφυτία, ιστοπλάσμωση και κοκκιδιοειδομύ-
κωση, από παράσιτα, όπως τριχομοναδική φλεγμο-
νή ή τοξοπλάσμωση, από ιούς, όπως αδενοϊούς, ιό
Coxsackie B5, μεγαλοκυτταροϊό (CMV), Ebstein-Barr,
ιούς ηπατίτιδας (Α, Β κ.ά.), εντεροϊούς κ.ά. 

2. Τα φάρμακα ενοχοποιούνται σε περισσότερες από
το 50% των περιπτώσεων, αν και δεν υπάρχει τρό-
πος απόδειξης της αιτιολογικής σχέσης τους με τη
νόσο, εκτός από την επανεμφάνιση μετά από τυ-
χαία επαναχορήγησή τους. Από τα ενοχοποιούμενα
φάρμακα, τα συχνότερα είναι τα μη στεροειδή αντι-

φλεγμονώδη, οι σουλφοναμίδες και η αλλοπουρι-
νόλη. Τα κυριότερα από τα φάρμακα που έχουν
σχέση με την εμφάνιση πολύμορφου ερυθήματος
παρατίθενται στον Πίνακα 5.

3. Ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πολύμορφο
ερύθημα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα (αλ-
λεργική εξ επαφής δερματίτιδα), όπως: υδράργυ-
ρος, βουδεσονίδη, πιπεριά, βάλσαμο του Περού,
δινιτροχλωροβενζένιο (DNCB), διφενσυπρόνη, φάρ-
μακα φυτικής προέλευσης, καουτσούκ, νικέλιο, φυ-
τικά εκχυλίσματα, χρωστικές δερματόστιξης, εποξι-
κές ρητίνες, διάφορα αντιβιοτικά, σουλφοναμίδες,
φαινυλβουταζόνη, κισσός, ξύλο τριανταφυλλιάς
κ.ά.

4. Ανοσολογικές διαταραχές (επιλεκτική ανεπάρκεια
των CD4+ κυττάρων της νηπιακής ηλικίας).

5.  Μηχανικοί παράγοντες (δερματοστιξία – tattoo).
6. Τρόφιμα (ιδίως ο σολομός και η μαργαρίνη).
7. Φυσικά αίτια (ψύχος, ηλιακό φως).
8. Άλλες μη λοιμώδεις συστηματικές παθήσεις (νοσή-

ματα του κολλαγόνου, αγγειίτιδες, μη-Hodgkin
λέμφωμα, λευχαιμία, κοκκιωμάτωση Wegener,
πολλαπλούν μυέλωμα, σαρκοείδωση, πολυκυττα-
ραιμία κ.ά.).
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ΑΝΤΙΕΠIΛΗΠΤΙΚΑ Καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, βαλπροϊκό οξύ, υδαντοΐνη, βαρβιτουρικά

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ Πενικιλλίνη, αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη, τετρακυκλίνη, κεφοταξίμη, κεφακλόρη, σιπροφλοξα-

σίνη, μινοκυκλίνη, σουλφοναμίδες,  βανκομυκίνη

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ Ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, πυραζιναμίδη

ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ Ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, δικλοφενάκη, πυροξικάμη.

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ Φλουκοναζόλη, γκριζεοφουλβίνη, τερμπιναφίνη, νυστατίνη

ΔΙΑΦΟΡΑ Αλλοπουρινόλη, ετρετινάτη, νιφεδιπίνη, βεραπαμίλη, μινοξιδίλη, θεοφυλλίνη, οιστρογόνα,

GM-CSF, γκαμπαπεντίνη, μεθοτρεξάτη

Πίνακας 5. Φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν πολύμορφο ερύθημα.

Εικόνα 7

Πολύμορφο ερύθημα. Βλάβη δίκην στόχου. Αρχείο

Α΄ Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του πολύμορφου
ερυθήματος είναι η βλάβη δίκην στόχου. Πριν από την
εμφάνιση του εξανθήματος είναι δυνατόν να παρατη-
ρηθούν, ιδίως στη μείζονα μορφή, κακουχία, ανορεξία,
αρθραλγίες, μυαλγίες, ελαφρά πυρετική κίνηση ή άλ-
λα γενικά φαινόμενα, καθώς και συμπτωματολογία λοί-
μωξης του ανώτερου αναπνευστικού. Οι βλάβες εμφα-
νίζονται αιφνίδια και, συχνά, ακολουθούν διαδοχικές
εκθύσεις, οι οποίες  συνοδεύονται από τοπικό αίσθημα
τάσεως, πιέσεως, καύσου ή κνησμού. Ανάλογα με τις
στοιχειώδεις βλάβες, διακρίνονται δύο μορφολογικές
ποικιλίες πολύμορφου ερυθήματος:
Α) Η ερυθηματο-βλατιδώδης μορφή, η οποία χαρα-

κτηρίζεται από στρογγυλές ή ωοειδείς, καλά περι-
γεγραμμένες και επηρμένες βλάβες, χροιάς σκοτει-
νέρυθρης, διαμέτρου 0,5-3 cm. Σε 24-48 ώρες οι
βλάβες μεταποιούνται. Η περιφέρειά τους παραμέ-
νει επηρμένη, έντονα ερυθρή, ενώ το κέντρο τους
γίνεται ερυθροκύανο, ερυθροϊώδες ή πορφυρικό
(Εικόνα 7) και σχηματίζεται μια εικόνα ομόκεντρων
κύκλων (βλάβη σαν "στόχος" – εικόνα εθνοσήμου).
Το σημείο Nikolsky είναι αρνητικό. 
Το εξάνθημα εντοπίζεται συμμετρικά στα χέρια και
στα πόδια (ιδιαίτερα στις παλάμες και στα πέλμα-
τα), στους καρπούς, στα αντιβράχια, στους αγκώ-
νες και στα γόνατα. Εντοπίζεται επίσης, αλλά λιγό-
τερο συχνά, στο πρόσωπο, στο λαιμό, στον κορμό,
στους μηρούς, στους γλουτούς, αλλά και σε περιο-
χές προηγούμενου τραυματισμού (φαινόμενο
Koebner). Κάθε βλάβη διαρκεί 1-2 εβδομάδες και
υποχωρεί καταλείποντας προσωρινή μεταφλεγμο-
νώδη μελάγχρωση ή αχρωμία. Το εξάνθημα μπορεί
να παραμείνει για 1 μήνα ή και περισσότερο.

Β) Η φυσαλιδοπομφολυγώδης μορφή, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από ερυθηματώδεις κηλίδες, στρογγυ-

λές ή ωοειδείς, διαμέτρου 1-3 cm, που εμφανίζουν
στο κέντρο φυσαλίδα ή πομφόλυγα (Εικόνα 8). Οι
βλάβες διαρρηγνύονται σύντομα και σχηματίζονται
διαβρώσεις που καλύπτονται από εφελκίδες. Συ-
χνά, όμως, η φυσαλίδα ή η πομφόλυγα παραμένει
στο κέντρο και περιβάλλεται από ομόκεντρους κύ-
κλους, οι οποίοι σχηματίζονται διαδοχικά από ζώνη
σκοτεινέρυθρη, από στεφάνη φυσαλλίδων, από
ζώνη έντονα ερυθρής χροιάς και, τέλος, από ζώνη
ρόδινης χροιάς (έρπης ίρις). 

Εξ ορισμού το πολύμορφο ερύθημα παρουσιάζει
κλινική πολυμορφία, αν και στο ίδιο άτομο είναι συνή-
θως μονόμορφο. Επίσης διακρίνεται στις ακόλουθες
κλινικές μορφές:

Ήπια μορφή ή έλασσον πολύμορφο ερύθημα
(Minor)

Είναι η συνηθέστερη και πιο ήπια μορφή. Μοιάζει πολύ
με την ερυθηματο-βλατιδώδη μορφή. Προσβάλλει  λίγο
ή καθόλου τους βλεννογόνους και δεν υπάρχουν συ-
στηματικές εκδηλώσεις. Οι παλαμο–πελματιαίες βλάβες
εξελίσσονται ή πρωτοεμφανίζονται ως βλάβες-στόχοι. 

Βαρεία μορφή ή μείζον πολύμορφο ερύθημα
(Major)

Μοιάζει με τη φυσαλιδο-πομφολυγώδη μορφή. Εμφα-
νίζεται πιο συχνά ως φαρμακευτική αντίδραση, πά -
ντοτε με προσβολή των βλεννογόνων. Το 50% των
ασθενών εμφανίζει συνήθως μη-ειδικά πρόδρομα συ -
μπτώματα 1-14 ημέρες πριν το εξάνθημα, όπως πυρε-
τό, βήχα, άλγος στο λαιμό, γενική κακουχία, εμέτους,
άλγος στο στήθος, διάρροια και λεμφαδενίτιδα. Το
εξάνθημα (Εικόνα 9) αρχίζει από τα άκρα και επεκτείνε-
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ται όπως και το έλασσον πολύμορφο, προσβάλλοντας
το στοματικό βλεννογόνο, τους επιπεφυκότες, το φά-
ρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία και τα γεννητικά όργα-
να. Η προσβολή των βλεννογόνων στο πολύμορφο
ερύθημα είναι λιγότερο εκτεταμένη και μικρότερης βα-
ρύτητας από το σύνδρομο Stevens-Johnson.

Συνεχές και επίμονο πολύμορφο ερύθημα
(Continuous and persistent erythema multiforme)

Δύο επιπλέον σπάνιες κλινικές μορφές του πολύμορ-
φου ερυθήματος έχουν περιγραφεί. Το συνεχές πολύ-
μορφο, που εκδηλώνεται ως παρατεταμένη εμφάνιση
βλαβών με συνεχείς προσβολές και μπορεί να σχετίζε-
ται με τη συστηματική χορήγηση γλυκοκορτικοειδών,
και το επίμονο πολύμορφο, που έχει παρατεταμένη
κλινική διαδρομή, μεγαλύτερη από ένα μήνα, και είναι
συνήθως ανθεκτικό στη συμβατική θεραπεία. Έχει ανα-
φερθεί συσχέτιση της μορφής αυτής με τη φλεγμονώ-
δη νόσο του εντέρου (ΙΦΝΕ), το καρκίνωμα νεφρού, τη
μόλυνση από τον ιό Epstein-Barr (EBV) ή τον ιό του έρ-
πητα (HSV).           

Σύνδρομο Rowell—Rowell’s syndrome

Πρόκειται για συνύπαρξη ερυθηματώδους λύκου και
πολύμορφου ερυθήματος με παρουσία: θετικού ρευ-
ματοειδούς παράγοντα, αντι-Ro και αντι-La αντισωμά-
των και αντιπυρηνικών αντισωμάτων (στικτός ανοσο-
φθορισμός).

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Το πολύμορφο ερύθημα είναι ιστολογικά ένα παρά-
δειγμα λειχηνοειδούς αντίδρασης διάμεσης δερματίτι-
δας (interface  dermatitis). 

Οι αρχικές βλάβες παρουσιάζουν λεμφοκυτταρική
διήθηση στο δερματο-επιδερμιδικό όριο, η οποία συ-
νοδεύεται από εξωκυττάρωση και σπογγίωση της επι-
δερμίδας. Μεμονωμένα επιδερμιδικά κύτταρα νεκρώ-
νονται και περιβάλλονται από λεμφοκύτταρα (δορυφο-
ρική κυτταρική νέκρωση). 

Στο χόριο παρατηρείται οίδημα του θηλώδους
στρώματος και εξαγγείωση ερυθροκυττάρων. Καθώς
οι βλάβες εξελίσσονται, παρατηρείται μερική έως πλή-
ρης επιδερμιδική νέκρωση, ενδοεπιδερμιδική φυσαλί-
δωση, υποεπιδερμιδική πομφολύγωση, εκφύλιση του
δερματο-επιδερμιδικού ορίου και έντονο οίδημα των
θηλών του χορίου. Επίσης παρατηρείται διήθηση από
λεμφοϊστιοκύτταρα (CD4+ παρά CD8+ λεμφοκύτταρα,
τα οποία φαίνεται να έχουν σημασία για το SJS και την
TEN) και από λίγα ουδετερόφιλα και μερικά εωσινόφι-
λα. 

Στις περιπτώσεις που το πολύμορφο ερύθημα
οφείλεται σε φάρμακα είναι χαρακτηριστική η δορυ-
φορική κυτταρική νέκρωση και η διήθηση του δέρμα-
τος από ηωσινόφιλα. Το πολύμορφο ερύθημα έχει
αυξημένη κυτταρική διήθηση σε Τ-λεμφοκύτταρα.
Αντίθετα, το SJS/ΤΕΝ χαρακτηρίζεται από φτωχή κυτ-
ταρική διήθηση από μακροφάγα και δενδριτικά κύττα-
ρα (dendrocytes) με ισχυρή ανοσοαντίδραση στον
παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNFα). Σε σοβαρές πε-
ριπτώσεις, ινιδοειδής νέκρωση μπορεί να συμβεί στο
στόμαχο, στο σπλήνα, στην τραχεία και στους βρόγ-
χους.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία της παθογνωμο-
νικής βλάβης με μορφή στόχου ή ίριδας, στην εντόπι-
ση και στη συμμετρική κατανομή του εξανθήματος, και
επιβεβαιώνεται ιστολογικά. 
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Όταν απουσιάζουν οι τυπικές δερματικές βλάβες
και κυριαρχούν οι βλάβες στους βλεννογόνους, η διά-
γνωση είναι δύσκολη. Έτσι, η νόσος θα πρέπει να δια-
φοροδιαγνωσθεί από τα φαρμακευτικά εξανθήματα,
την κνίδωση (Πίνακας 6), την παρανεοπλασματική πέμ-
φιγα, το σύνδρομο Stevens-Johnson, την τοξική επι-
δερμιδική νεκρόλυση, τα ιογενή εξανθήματα, το οξύ
αιμορραγικό οίδημα της νηπιακής ηλικίας, τη νόσο των
Αδαμαντιάδη-Behcet, το σύνδρομο Reiter, τη σηψαιμία
και την κνιδωτική αγγειίτιδα. 

ΠΟΡΕΙΑ – ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις το πολύμορφο ερύ-
θημα είναι αυτοπεριοριζόμενο. Στην ήπια μορφή
(έλασσον) οι βλάβες εξελίσσονται σε 1-2 εβδομάδες
και τελικά υποχωρούν μέσα σε 2-3 εβδομάδες.
Ωστόσο, η επανεμφάνιση της νόσου είναι συχνή (στο
ένα τρίτο των περιπτώσεων) και κυρίως μετά από
την προφανή ή την υποκλινική λοίμωξη από τον ιό
του απλού έρπητα (HSV). Το μείζον πολύμορφο ερύ-
θημα εμφανίζει σημαντικό ποσοστό θνησιμότητας,
περίπου 5%, λόγω σηψαιμίας και η θνητότητα είναι
ευθέως ανάλογη προς τη συνολική επιφάνεια του
σώματος που προσβλήθηκε. Συνήθως έχει μεγαλύτε-
ρη διάρκεια (3-6 εβδομάδες) από το έλασσον πολύ-
μορφο ερύθημα. Οι βλάβες του δέρματος προοδευ-
τικά υποχωρούν, καταλείποντας μεταφλεγμονώδη
μελάγχρωση ή/και αχρωμία. Ουλές δεν παρατηρούν-
ται, εκτός εάν οι βλάβες επιμολυνθούν. Το πολύμορ-
φο ερύθημα μπορεί να επιδεινωθεί από την ηλιακή
ακτινοβολία.

Η προχωρημένη ηλικία, η σπλαγχνική συμμετοχή,
τα αυξημένα επίπεδα ουρίας και η προηγούμενη μετα-
μόσχευση μυελού των οστών είναι κακοί προγνωστικοί
παράγοντες. Παραδόξως, αν και η συχνότητα εμφάνι-
σης του πολύμορφου ερυθήματος αυξάνεται μεταξύ
των ατόμων με τον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(HIV) (περίπου 1 περίπτωση ανά 1000 άτομα ανά έτος),
δεν φαίνεται οι συγκεκριμένοι ασθενείς να εμφανίζουν
υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Δεν χρειάζονται ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για
τη διάγνωση του πολύμορφου ερυθήματος. Σε σοβα-
ρές περιπτώσεις η κλινική εικόνα μπορεί να μας κα-
θοδηγήσει στις απαραίτητες εργαστηριακές εξετά-
σεις. Καλλιέργειες θα πρέπει να λαμβάνονται από το
αίμα, τα πτύελα και τις βλάβες του βλεννογόνου. Δεν
υπάρχουν ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις, αν και η
ακτινογραφία θώρακος μπορεί να είναι χρήσιμη σε
περιπτώσεις με αναπνευστικά συμπτώματα ή πνευ-
μονική λοίμωξη. 

Μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος
αποκαλύπτει συνήθως μέτρια λευκοκυττάρωση με
άτυπα λεμφοκύτταρα και λεμφοπενία, πιθανόν δευ-
τερογενώς, λόγω εξάντλησης των CD4 λεμφοκυττά-
ρων (90% των ασθενών). Αύξηση των ηωσινοφίλων
μεγαλύτερη από 1000/mm3 μπορεί επίσης να παρα-
τηρηθεί. Η ουδετεροπενία (30% των ασθενών) αποτε-
λεί στοιχείο κακής πρόγνωσης. Μια σοβαρή αύξηση
των λευκών αιμοσφαιρίων υποδεικνύει μόλυνση. Επί-
σης ορισμένοι ασθενείς (15%) έχουν ήπια αναιμία
ή/και θρομβοπενία. Ιδιαίτερα θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται οι ηλεκτρολύτες στους ασθενείς με εκτε-
ταμένες βλάβες στο δέρμα και στο βλεννογόνο, λόγω
απώλειας υγρών, με αποτέλεσμα την αφυδάτωση και
αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης. Μη ειδικό εύ-
ρημα αποτελεί επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις, η
αύξηση της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) και η
μικρή αύξηση των τρανσαμινασών λόγω ηπατικής
προσβολής. 

Ανοσοφθορισμός και PCR

Με τον ανοσοφθορισμό μπορούν να ανιχνευτούν τα
αντιγόνα του ιού του απλού έρπητα (HSV) στα κερατι-
νοκύτταρα. Το DNA του HSV έχει εντοπιστεί κυρίως στα
κερατινοκύτταρα με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερά-
σης (PCR). 

Ο άμεσος ανοσοφθορισμός μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στη διαφορική διάγνωση από άλλα νοσή-
ματα (π.χ. πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, γραμμική I-
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Πολύμορφο ερύθημα Κνίδωση

Βλάβη σαν στόχος με το κέντρο να εμφανίζει σκούρο Το κέντρο της βλάβης είναι φυσιολογικό 

χρώμα ή φυσαλίδα ή εφελκίδα

Η βλάβη παραμένει συνεχώς για >7 ημέρες Η βλάβη είναι παροδική (παραμένει για ώρες)

Όλες οι βλάβες εμφανίζονται τις πρώτες 72 ώρες Νέες βλάβες εμφανίζονται καθημερινά

Πίνακας 6. Τα βασικά χαρακτηριστικά του εξανθήματος στο πολύμορφο ερύθημα και στην κνίδωση.
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