
4

επιστημονικές σελίδες

Θ εωρείται η βαρύτερη μορφή του μεί-
ζονος πολύμορφου ερυθήματος που 
συχνά γίνεται απειλητική για τη ζωή. 

Προσβάλλονται ενήλικες κυρίως άνω των 40 
ετών, γυναίκες και άνδρες σε ίση αναλογία, 
με συχνότητα 1,2-6,0 ανά 1.000.000 άτομα 
- έτη.

Αιτιολογία-Παθογένεια
Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται ο Συσ

τη  ματικός Ερυθηματώδης Λύκος, η νόσος HIV 
και άτομα HLAB12 θετικά. To 50% των περι
στατικών με σύνδρομο StevensJohnson συν
δέεται με ιδιοπαθή πρότυπα αντίδρασης των 
αιμοφόρων αγγείων του χορίου, ενώ το άλλο 
50% συνδέεται με τη χρήση φαρμάκων, συ
χνότερα σουλφοναμίδων, αλλοπουρινόλης, υ
δαντοΐνης, καρβαμαζεπίνης, αμινοπενικιλλίνης, 
ενώ επίσης ενοχοποιοούνται οι κεφαλοσπορί
νες, φθοριοκινολόνες, βανκομυκίνη, ριφαμπι
κίνη, ιβουπροφένη, ναπροξένη, αιθαμβουτό
λη, κ.α. Ανοσολογικοί μηχανισμοί, με κύρια την 
κυτταροτοξική κυτταρική αντίδραση εναντίον 
των κυττάρων της επιδερμίδας, φαίνονται να 
παίζουν κύριο ρόλο με πρωταγωνιστές τα CD8 
κύτταρα και τα μακροφάγα.

Κλινική Εικόνα
Μία έως 3 εβδομάδες από τη πρώτη λήψη 

του ενοχοποιούμενου φαρμάκου, και ίσως τα
χύτερα μετά από επαναχορήγησή του, παρα
τηρούνται πυρετική κίνηση, κακουχία, άτυπη 
ευαισθησία δέρματος, βλεννογόνων και επι
πεφυκότων.

Μία έως 3 ημέρες αργότερα εκδηλώνονται 
ευαίσθητες στην ψηλάφηση, ρόδινεςερυθρές 
κηλιδώδεις βλάβες, με ρυτιδωμένη επιφάνεια, 
και όψη στόχου ή διάχυτο ερύθημα με έντονη 
προσβολή κορμού και προσώπου. 

Εντός ωρών ή λίγων ημερών οι βλάβες συρ
ρέουν, καθίστανται ερυθηματώδεις και πομ
φολυγώδεις.

Σε διάστημα ημερών έως λίγων εβδομάδων 
από την έναρξη, αρχίζει η αποκατάσταση των 
βλαβών με αποκόλληση της επιδερμίδας, είτε 
οξέως, είτε με τη μορφή φύλλων, ιδίως όταν οι 
βλάβες αφορούν παλάμες και πέλματα. Η απο
κόλληση συνήθως αφορά λιγότερο του10% της 
επιδερμίδας, ενώ σε περιπτώσεις αλληλοκάλυ
ψης συνδρόμου StevensJohnsons και Τοξικής 

Επιδερμολυτικής Νεκρόλυσης η αποκόλληση 
αφορά το1030% της επιδερμίδας. Οι βλάβες, 
στη συνέχεια, μετατρέπονται σε ερυθρές και 
στίλβουσες και καταλήγουν συχνά σε επιθηλι
οποίηση και δυσχρωμίες.

Οι βλεννογόνοι, κυρίως χειλέων, παρειών, α
ναπνευστικού και πεπτικού, επίσης παρουσιά
ζουν ερύθημα και διαβρώσεις, με επακόλου
θα διαβρώσεις τραχείας, βρόγχων, εντέρου, 
κόλπου και φίμωση. Οι οφθαλμοί είναι δυνα
τόν να προσβληθούν, παρουσιάζοντας υπε
ραιμία επιπεφυκότων, σχηματισμό ψευδομεμ

βρανών, συνέχειες μεταξύ βλεφάρων και επι
πεφυκότων, ξηρότητα τύπου Sjogren, στικτή 
κερατίτιδα, διαβρώσεις κερατοειδούς, φωτο
φοβία, έκπτωση όρασης, ίσως και τύφλωση 
σε βαριές περιπτώσεις.

Διαφορική Διάγνωση
Κηλιδοβλατιδώδη ή φλυκταινώδη φαρμα

κευτικά εξανθήματα, ερυθροδερμία, μείζον 
πολύμορφο ερύθημα, φωτοτοξικά εξανθήμα
τα, νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή, σύνδρο
μο τοξικού shock είναι νόσοι που μπαίνουν στη 
διαφορική διάγνωση.

Εργαστηριακά Ευρήματα
Αναιμία, λεμφοπενία ή και ηωσινοφιλία μπο

ρούν να παρουσιαστούν.
Η ιστολογική εξέταση, σε αρχόμενες βλάβες, 

δείχνει κενοτοπιώδη εκφύλιση κερατινοκυττά

ρων ή και μεμονομένων κυττάρων της επιδερ
μίδας. Σε όψιμο στάδιο παρατηρείται υποεπι
δερμιδικός διαχωρισμός πάνω από τη βασική 
μεμβράνη, ολικού πάχους επιδερμιδική νέκρω
ση με ανέπαφο χόριο.

Η ανoσοϊστοχημεία δεν είναι ενδεικτική, γί
νεται μόνο για αποκλεισμό πομφολυγώδους 
νοσήματος.

Διάγνωση
Βασίζεται στο ιστορικό και την κλινική ει

κόνα.

Επιπλοκές
Διεπιδερμική απώλεια νερού μπορεί να οδη

γήσει σε προνεφρική αζωθαιμία και ηλεκτρολυ
τικές διαταραχές. Μικροβιακή επιμόλυνση των 
βλαβών μπορεί να καταλήξει σε σηψαιμία. 

Έχουν επίσης αναφερθεί διάχυτη διάμεση 
πνευμονίτιδα και αιμορραγία πεπτικού, ακό
μα και σωληναριακή νέκρωση και οξεία νε
φρική ανεπάρκεια, η θνησιμότητα όμως δεν 
ξεπερνά το 5%.

Θεραπεία
Βασική είναι η έγκαιρη διάγνωση και διακο

πή του ύποπτου φαρμάκου. Έχει αναφερθεί 
ότι η χρήση υψηλών δόσεων κορτικοστεροει
δών βοηθά στην εξέλιξη της νόσου και ότι η 
χορήγηση πεντοξυφιλλίνης ενδοφλεβίως βοη
θά στην εξέλιξη του εξανθήματος.

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπλοκών 
επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο (αποκατάστα
ση ισοζυγίου νερού και ηλεκτρολυτών, αντιμε
τώπιση επιμολύνσεων, χειρουργικός καθαρι
σμός νεκρωμένου δέρματος, αναρροφήσεις 
για πρόληψη πνευμονίας από εισρόφηση, ε
ρυθρομυκίνη στους οφθαλμούς).

Τέλος, η ενημέρωση του ασθενούς για τον υ
πεύθυνο εκλυτικό παράγοντα και η απαγόρευ
ση επανέκθεσης σε αυτόν, και σε φάρμακα της 
ίδιας κατηγορίας, ίσως είναι η πιο σημαντική 
συμβουλή, αφού τυχόν επαναχορήγηση του 
φαρμάκου οδηγεί σε σοβαρότερη υποτροπή 
εντός ολίγων ωρών.
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Εικόνα 1. Στο σύνδρομο Stevens-Jonshsnon προσβάλ-
λονται το δέρμα και οι βλεννογόνοι. Είναι διαγνωστι-
κό σημείο η δημιουργία μελιτόχροων εφελκίδων και 
ελκών στα χείλη. 




