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επιστημονικές σελίδες

Ορισμός
Η τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση είναι μια 

φλεγμονώδης συστηματική νόσος με χαρακτηρι-
στικές βλάβες στο δέρμα και τους βλεννογόνους, 
αποτέλεσμα αντίδρασης υπερευαισθησίας σε 
φάρμακα ή λοιμογόνους παράγοντες. Θεωρείται 
βαρύτερη μορφή του πολυμόρφου ερυθήματος, 
με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. 

Αίτια
Λοιμώξεις (ιογενείς , μικροβιακές), φάρμακα 

(αντιβιοτικά, αντιεπιληπτικά, αναστολείς COX-
2), κακοήθειες (καρκινώματα, λεμφώματα), ιδι-
οπαθές (25-50%). 

Κλινική εικόνα
Η νόσος ανεξαρτήτου αιτιολογίας, παρουσι-

άζει την ίδια κλινική εικόνα με οξεία έναρξη με 
προσβολή βλεννογόνων πριν την εκδήλωση του 
δερματικού εξανθήματος, εικόνα βαρέως πά-
σχοντα με πυρετό, βλάβες τύπου στόχου, πλα-
δαρές πομφόλυγες, αποκόλληση δέρματος, α-
πογυμνωμένες ερυθρές και ανώμαλες διαβρω-
τικές περιοχές με ορροροή που είναι το τελικό 
αποτέλεσμα, βλαβών παρόμοιων με θερμικό έ-
γκαυμα 2ου βαθμού.

Διαφορική διάγνωση
Από ερυθροδερμία, μείζον πολύμορφο ερύ-

θημα, φωτοτοξικά εξανθήματα, θερμικά εγκαύ-
ματα, νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή και σύν-
δρομο τοξικού shock. 

Θεραπεία
Έγκαιρη διάγνωση και διακοπή του ύποπτου 

φαρμάκου. Σε περίπτωση επιδερμιδικής νεκρό-
λυσης από σταφυλόκοκκο άμεση χρήση κατάλ-
ληλου αντιβιοτικού. Πρέπει να γίνεται πρόληψη 
και αντιμετώπιση επιπλοκών. Ο ρόλος των κορ-
τικοστεροειδών και της πεντοξυφιλλίνης αμφι-
σβητούνται. 

Επιπλοκές
Διαταραχές ισοζυγίου νερού και ηλεκτρολυ-

τών, μικροβιακή επιμόλυνση με συνοδό σηψαι-

μία, διάχυτη διάμεση πνευμονίτιδα, αιμορρα-
γία πεπτικού, σωληναριακή νέκρωση και οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια. 

Παρουσίαση περιστατικού:
Αγόρι 11,5 ετών εισήχθη στη ΜΕΘ του Γ.Ν. 

Παίδων Πεντέλης από π/δ κλινική ιδιωτικού 
Νοσοκομείου με εικόνα βαριάς τοξικής επιδερ-
μικής νεκρόλυσης (>40% επιφάνεια σώματος) 
και εμπύρετο έως 39,5°C. Το παιδί εισήχθη σε 
ιδιωτική κλινική λόγω υψηλού πυρετού  και πο-
λυμόρφου ερυθήματος. Την επόμενη της εισα-
γωγής το εξάνθημα κατέλαβε το πρόσωπο και ε-
πεκτάθηκε σε κορμό και άκρα. Προοδευτικά προ-
σβληθήκαν και οι βλεννογόνοι και παρουσίασε 
ονυχόλυση. Προ μηνός είχε λάβει αγωγή με tbl.
Tegretol λόγω επεισοδίων petit mal που οδήγη-
σε σε εμφάνιση μικροκηλιδώδους εξανθήματος, 
και το οποίο υποχώρησε με την λήψη Sir Atarax. 
Το παιδί είχε περάσει μυκοπλασματική λοίμωξη 
γιατί βρέθηκαν IgM + (θετικά) αντισώματα για 
μυκόπλασμα και έγινε έναρξη φαρμακευτικής α-
γωγής με Sir Zithromax, Sir Atatrax, I.V. Rocephin 
και I.V. Sandoglobulin (για 4 ημέρες). 

Φαρμακευτική Αγωγή
•  Λόγο παρουσίας ανθεκτικού σταφυλοκκοκι-

κού στελέχους (MRSA), έγινε έναρξη αγωγής 
με I.V. βανκομυκίνη. 

• Col. Tobrex και Corneregel
• Sir Atarax
•  Oral sol Hexalen, Oral sol Daktarin
•  Υποστηρικτική αγωγή με αλβουμίνη και I.V. ε-

νυδάτωση
•  Φαρμακοκαλλυντική περιποίηση δερματικών 

βλαβών.

Πορεία νόσου
•  Συνέχιση υψηλών πυρετικών κυμάτων, έως και 

την 6η ημέρα νόσου, κατόπιν δεκατική πυρε-
τική κίνηση

•  Απυρεξία από την 12η ημέρα νόσου 
•  Από το 2ο 24ωρο νοσηλείας δεν παρατηρήθη-

κε επέκταση δερματικών βλαβών. Έκτοτε στα-
διακή βελτίωση. 

•  Ο ασθενής εξέρχεται μετά από 22 ημέρες νο-
σηλείας σε άριστη γενική κατάσταση, με υπο-
λειμματικές βλάβες κυρίως στο τράχηλο, άκρα 
δακτύλων και βλεννογόνους. 

Τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση σε παιδί υπό αντιεπιληπτική θεραπεία 
και προϋπάρχουσα μυκοπλασματική λοίμωξη 
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Εικόνα 1.  Α-Δ: 8η μερα νοσου.
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Σκοπός
Παρουσίαση περιστατικού με 

πολύμορφο ερύθημα από δήγ-
μα αράχνης. 

Εισαγωγή
Το Πολύμορφο Ερύθημα εί-

ναι μια ειδική κλινική οντότη-
τα  με χαρακτηριστικές βλάβες 
στόχους στο δέρμα και μερικές 
φορές και στους βλεννογόνους 
ως αποτέλεσμα αντίδρασης υ-
περευαισθησίας. 

Αίτια
Τα αίτια είναι κυρίως λοιμώξεις 

(ιογενείς, μικροβιακές, μυκόπλα-
σμα), φάρμακα (πενικιλίνες, σουλ-
φοναμίδες, αντιεπιληπτικά) και κα-
κοήθειες (λεμφώματα, λευχαιμίες) 
ενώ πάνω από 50% είναι ιδιοπα-
θές. Από δήγμα αραχνιδών είναι 
πολύ σπάνιο, όπως συνέβη με το 
περιστατικό μας. 

Παρουσίαση περιστατικού
Γυναίκα 59 χρονών τσιμπή-

θηκε από αράχνη στο ΔΕ μηρό. 
Μετά από 4 μέρες άρχισε να 
εμφανίζει ερύθημα στον κορ-
μό και στα άκρα, το οποίο εξε-
λίχθηκε σε πολύμορφο με βλά-
βες στόχους στα άκρα. 

Οι βλεννογόνοι ήταν καθα-
ροί. Η ιστολογική εξεταση έδει-
ξε εικόνα πολυμόρφου ερυθή-
ματος. 

Από τον εργαστηριακό έλεγ-
χο δεν αποκαλύφτηκαν παθολο-
γικά αίτια. Η ασθενής δεν έπαιρ-
νε φάρμακα για άλλη πάθηση. 
Χορηγήθηκαν κορτικοστεροει-
δή κι αντιβιοτικά.

Συμπέρασμα
Το ενδιαφέρον του περιστα-

τικού βασίζεται στη σπανιότητα 
πρόκλησης πολυμόρφου ερυθή-
ματος από δήγμα αράχνης.

•  Σε επανεξέταση μετά από 2μηνο, παρατηρήθηκε 
θεαματική βελτίωση των δερματικών βλαβών. 

Ψυχολογικό  προφίλ
Το παιδί ανέπτυξε μηχανισμούς άμυνας, σκέ-

πτεται και συμπεριφέρεται ως ενήλικας με αυξη-
μένη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Πιστεύει δε 
ότι υπάρχει κάποιος λόγος που νόσησε για να γί-
νει καλύτερος. Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμε-
νο στα παιδιά που προσπαθούν να επιβιώσουν 
από τραύμα.

Συμπέρασμα
Το ενδιαφέρον του περιστατικού βασίζεται αφε-

νός στη σπανιότητα και στη βαρύτητα της κλινικής 
του εικόνας και αφετέρου στον προβληματισμό 
εάν το φάρμακο μεμονωμένα ή ο συνδυασμός 
του με τη μυκοπλασματική λοίμωξη συντέλεσαν 
στην εκδήλωση του νοσήματος.

Βιβλιογραφία
1. J Am Acd Dermatol 2007 V56, N02, Pereira, Mudgil & Rosmarin
2. T Fitzpatrick, R Johnson, K Wolff, D Suurmond. Κλινική 

Δερματολογία.
3. A du Vivier, P H Mckee. Κλινική Δερματολογία
4. Braun-Falco, Plewig, Wolff, Burgdorf. Dermatology.

Πολύμορφο ερύθημα από δήγμα αράχνης
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Εικόνα 3. Χαρακτηρηστικές βλάβες στον 
κορμό (οπίσθια επιφάνεια). 

Εικόνα 1. Τοπική νέκρωση από το δήγμα 
αραχνοειδούς. 

Εικόνα 4. Χαρακτηρηστικές βλάβες στην 
κοιλιά (πρόσθια επιφάνεια).

Εικόνα 2. Χαρακτηρηστικές βλάβες στη 
ράχη.

Εικόνες 2. Α-Ε: Επανεξέταση μετά 2μηνου.
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