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Γ. Ν.  Θείας ΠρόΝόίας «Η Παμμακαρίςτός»
Διανοσοκομειακή επιστημονική ςυνάντηση

Ορισμός

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ σαν φαρμακευτικό εξάνθημα ορίζεται κάθε επι-
βλαβής, μη σκόπιμη μορφολογική αλλαγή του δέρματος, με ή χωρίς 
συστηματικές εκδηλώσεις, προερχόμενες από τοπική ή συστηματική χο-
ρήγηση φαρμάκων σε δόσεις χρησιμοποιούμενες για πρόληψη, διάγνωση 
ή θεραπεία νοσημάτων ή τροποποίηση φυσιολογικών λειτουργιών.

Εκδηλώσεις από άλλα όργανα ή συστήματα

• Πυρετός 
• Αιμοποιητικό Σύστημα → Αναιμία – Λευκοπενία – Θρομβοπενία
• Ήπαρ → Διαταραχή ηπατικών ενζύμων – χολόσταση – τοξική ηπατίτιδα
•  Νεφροί → Μικροσκοπική αιματουρία – λευκοματουρία – νεφρική 

ανεπάρκεια
• Αναπνευστικό Σύστημα → Οίδημα λάρυγγα – πνευμονίτιδα – άσθμα
• Γαστρεντερικό Σύστημα → Γαστρεντερίτιδα –  διάρροια – αιμορραγία
Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να επιδεινώνουν ή να προκαλούν και 
εξάνθημα. 

Μη Ανοσολογικοί Μηχανισμοί

•  Υπερβολική Δόση → πρόκληση φαρμακευτικής αντίδρασης.

•  Διαταραχή μεταβολισμού ή απέκκρισης του φαρμάκου →  π.χ 
υψηλά επίπεδα στο αίμα λόγω νεφρικής ανεπάρκειας.

•  Μη ανοχή στο φάρμακο → Κάποια άτομα δεν ανέχονται ούτε τις 
μικρότερες δυνατές δόσεις του φαρμάκου.

•  Ιδιοσυγκρασία του ασθενούς → Αντίδραση που δε σχετίζεται με τη 
φαρμακολογική δράση της ουσίας ούτε με τους ανοσολογικούς μηχανι-
σμούς (π.χ βλαστικές βλάβες από ιωδιούχα – βρωμιούχα φάρμακα).

•  Φαρμακογενετικοί Παράγοντες → Γενετικοί παράγοντες τροποποιούν 
τα ένζυμα που παίρνουν μέρος στο μεταβολισμό πολλών φαρμάκων, 
π.χ. έλλειψη G-6-PD → οξεία αιμόλυση από οξειδωτικά φάρμακα 
(ανθελονοσιακά, ασπιρίνη,κ.ά.)

•  Ανεπιθύμητες Ενέργειες → Μη επιθυμητές αντιδράσεις από φάρμακα 
π.χ. αλωπεκία από κυτταροστατικά, υπνηλία από αντιϊσταμινικά.

•  Αλληλεπίδραση Φαρμάκων
α)  Ανταγωνισμός στη σύνδεση με πρωτεϊνες του πλάσματος, π.χ. η τολ-

βουταμίδη εκτοπίζεται από σουλφοναμίδες → υπογλυκαιμία.
β)  Αναστολή ή διέγερση της παραγωγής ενζύμων στα ηπατικά κύτταρα 

που μεταβολίζουν ένα άλλο φάρμακο, π.χ. Τα βαρβιτουρικά αυξάνουν 
τον μεταβολισμό της δικουμαρόλης.

γ)  Παρεμπόδιση απέκκρισης ενός άλλου φαρμάκου,π.χ. Η ασπιρίνη 
μειώνει την αποβολή της MTX.

Παθογένεια

Ανοσολογικοί Μηχανισμοί
• Οι γνωστοί τύποι : Ι - ΙΙ - ΙΙΙ - ΙV

Μη Ανοσολογικοί Μηχανισμοί
• Υπερβολική δόση
• Διαταραχή μεταβολισμού ή απέκκρισης φαρμάκου
• Μη ανοχή στο φάρμακο
• Ιδιοσυγκρασία ασθενούς
• Φαρμακογενετικοί παράγοντες
• Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου
• Αλληλεπίδραση φαρμάκων
• Διαταραχή φυσιολογικής χλωρίδας
• Ενεργοποίηση δραστικών βιολογικών οδών 
Οι ανοσολογικές αντιδράσεις προϋποθέτουν την κινητοποίηση του 
Ανοσοποιητικού Συστήματος του οργανισμού και προκαλούν την πραγ-
ματική φαρμακευτική αλλεργία.
Τα φαρμακευτικά εξανθήματα που οφείλονται σε ποικίλους μη ανοσο-
λογικούς μηχανισμούς, δε χρειάζονται την ανοσολογική ενεργοποίηση 
του οργανισμού και είναι τα περισσότερα.

Μη Ανοσολογικοί Μηχανισμοί

•  Αθροιστική Τοξικότητα → Προκαλείται από εναπόθεση φαρμάκων ή 
μεταβολιτών τους στο δέρμα με αποτέλεσμα αλλαγή στο χρώμα του 
δέρματος, π.χ. άργυρος – χρυσός - βισμούθιο.

•  Διαταραχή φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας  π.χ. Candidiasis 
από αντιβιοτικά.

•  Ενεργοποίηση δραστικών βιολογικών οδών
-  Άμεση δράση στα μαστοκύτταρα ή βασεόφιλα → απελευθέρωση 

ισταμίνης → κνίδωση, αγγειοοίδημα.
-  Ενεργοποίηση συμπληρώματος
-  Διαταραχή μεταβολισμού αραχιδονικού οξέος. Εμποδίζεται η οδός της 

κυκλοοξυγενάσης → προσταγλανδίνη και εκτρέπεται προς λιποξυγε-
νάση → λευκοτριένες (ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη).

Έναρξη

• 4 ημέρες μετά την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής
• 1-3 εβδομάδες Stevens – Johnson 

 Τ.Ε.Ν.
 Αγγειίτιδα

Κνίδωση – Αγγειοοίδημα → μερικά λεπτά μέχρι και λίγες ώρες
Αλλά Μη Στερεοειδή Αντιφλεγμονώδη → 1-7 ημέρες

Συχνότητα
5-7% σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς
50% συχνότερα σε γυναίκες από άνδρες 

Φαρμακευτικά εξανθήματα – Αλλεργία

Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
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Παράγοντες πρόκλησης κλινικής  
αλλεργικής αντίδρασης

• Μοριακά χαρακτηριστικά φαρμάκου
• Συνθήκες ξενιστή
• Γενετικοί παράγοντες
• Ηλικία
• Συνθήκες περιβάλλοντος
• Διάρκεια

Παράγοντες πρόκλησης κλινικής  
αλλεργικής αντίδρασης

Συνθήκες Ξενιστή
Η οδός χορήγησης του φαρμάκου,π.χ. η ΕΦ χορήγηση προκαλεί ευκο-
λότερα αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Γενετικοί Παράγοντες
Φαίνεται ότι παίζουν ρόλο στην εμφάνιση φαρμακευτικής αλλεργίας, 
π.χ. L.E. παρουσιάζουν συχνότερα Φ.Ε. 
  Α.Δ. παρουσιάζουν συχνότερα Φ.Ε.

Ηλικία
Πιθανόν να παίζει κάποιο ρόλο.
Αναφέρεται ότι στα παιδιά η φαρμακευτική αλλεργία είναι σπανιότερη 
λόγω ανωριμότητας του ανοσολογικού συστήματος.
Επίσης, στους υπερήλικες λόγω πτώσης του ανοσολογικού συστήμα-
τος.

Κλινικές εκδηλώσεις Φ.Ε.

Μπορούν να μιμηθούν κάθε δερματοπάθεια.
Το πρόβλημα είναι ότι ένα εξάνθημα μπορεί να προκληθεί από πολλά 
φάρμακα και επίσης ένα φάρμακο μπορεί να προκαλέσει πολλά εξαν-
θήματα.

Κνίδωση

• Αντιβιoτικά 
• Οροί
• Σαλικυλικά
• Αντικαταθλιπτικά
• Οπιούχα
• Πενικιλλίνη

Απολεπιστική Δερματίτις  
(διαρκεί πολύ μετά τη διακοπή του φαρμάκου)

• Αλλοπουρινόλη
• Βαρέα μέταλλα
• Παράγωγα Υδαντοΐνης
• Παράγωγα Πυραζολόνης
• Σουλφοναμίδες
• PAS

Τοξική Επιδερμική Νεκρόλυση (Βαρειά νόσος)

• Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη
• Αλλοπουρινόλη
• Παράγωγα Υδαντοΐνης
• Αντιβιοτικά
• Παράγωγα Πυραζολόνης
• Βαρβιτουρικά

Κηλιδοβλατιδώδη Εξανθήματα

• Αντιβιοτικά 
• PAS
• Φαινοθειαζίνες
• Βαρβιτουρικά 
• Χρυσός

Παράγοντες πρόκλησης κλινικής  
αλλεργικής αντίδρασης

Μοριακά χαρακτηριστικά φαρμάκου
Όσο πιο μεγάλο και πολύπλοκο είναι το μόριο του φαρμάκου, τόσο 
ισχυρότερη αντιγονική ικανότητα έχει το φάρμακο. Μεγαλομοριακές 
πρωτεΐνες και υδατάνθρακες είναι ισχυρά αντιγόνα.
Τα περισσότερα φάρμακα συνήθως είναι μικρού μοριακού βάρους. Έτσι 
για να γίνουν ισχυρά αντιγόνα πρέπει να συνδεθούν με μεγαλομοριακές 
πρωτεΐνες του οργανισμού.
Επίσης φάρμακα με συγγενή μοριακή δομή μπορούν να προκαλέσουν 
διασταυρούμενη αλλεργική ευαισθητοποίηση, (π.χ πενικιλλίνες + κεφα-
λοσπορίνες (β-λακταμικός δακτύλιος).

Παράγοντες πρόκλησης κλινικής  
αλλεργικής αντίδρασης

Συνθήκες Περιβάλλοντος
α)  Επηρεάζουν την αντίδραση του ξενιστή, π.χ. η λοιμώδης μονοπυρήνωση 

αυξάνει την συχνότητα ιλαροειδούς εξανθήματος από αμπικιλλίνη. 
β)  Μεταβάλλουν ένα φάρμακο σε αλλεργιογόνο, π.χ. το ηλιακό φως τη 

χλωροπρομαζίνη (Largactyl).
Γενικά: Κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων με παρατεταμένη χορήγηση 
και με υψηλές δόσεις φαρμάκου.
Από τη στιγμή που θα γίνει η Αλλεργική Ευαισθητοποίηση, η απειροε-
λάχιστη δόση του φαρμάκου μπορεί να αποβεί μοιραία.

Διάρκεια
Η φαρμακευτική αλλεργία μπορεί να υποχωρήσει σε εβδομάδες ή και 
χρόνια, εφ’ όσον βέβαια ο ασθενής δεν εκτίθεται στο (υπεύθυνο ή και 
σε συγγενές) φάρμακο.
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Πολύμορφο Ερύθημα (Stevens- Johnson)
(Βλάβες βλενογόννου και βαριά γενική κατάσταση)

Φάρμακα όπως στην Τοξική 
Επιδερμική Νεκρόλυση.

Πομφολυγώδη

• Πενικιλλαμίνη
• Φουροσεμίδη
• Βαρβιτουρικά
• Σουλφοναμίδες

Πορφυρικό Εξάνθημα (Αγγειακό ή θρομβοπενικό)

• Σαλικυλικά
• Ινδομεθακίνη
• Φουροσεμίδη
• Παράγωγα 

Πυραζολόνης

Λειχηνοειδή Εξανθήματα

• Ανθελονοσιακά
• Β-αναστολείς
• Χλωροπρομαζίδη
• Θειαζίδες
• Χρυσός

Πολύμορφο Ερύθημα (Stevens- Johnson)

 Φωτοτοξικά ή Φωτοαλλεργικά Εξανθήματα 
(βλατιδώδη – φυσαλλιδώδη- πομφολυγώδη- ηλιακά 

εγκαύματα σε ακάλυπτα μέρη)

• Τετρακυκλίνες
• Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονωδη
• Φαινοθειαζίδες

Αγγειΐτιδα 
 (Πορφυρικές βλατίδες + κνιδωτικές πλάκες + 

 αιμορραγικές φυσσαλίδες)

• Δέρμα – ήπαρ – νεφροί – εγκέφαλος
• Πενικιλλίνη
• Αλλοπουρινόλη
• Παράγωγα Θειαζίδης
• Παράγωγα Υδαντοΐνης

Ακμοειδή Εξανθήματα

• Κορτικοστεροειδή
• Ανδρογόνα
• Αντιεπιληπτικά
• Ιωδιούχα
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Σταθερό Φαρμακευτικό Εξάνθημα

• Τετρακυκλίνες
• Σουλφοναμίδες
• Φαινολοφθαλεΐνη
• Αντιπυρετικά

Διάγνωση

Κλινική εικόνα

Ιστορικό:
• Φάρμακα και αριθμός φαρμάκων 
• Φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού (παυσίπονα, υπακτικά, βιταμίνες, 
ελαφρά ηρεμιστικά)
• Εμβολιασμοί
• Κολλύρια
• Εισπνεόμενα φάρμακα
• Αντισυλληπτικά

Αξιολόγηση
Εντοπισμός του υπεύθυνου φαρμάκου με γνώμονα τη συχνότερη εμ-
φάνιση φαρμακευτικού εξανθήματος. (Μεταξύ αμπικιλλίνης- διγοξίνης- 
φουροσεμίδης → η αμπικιλλίνη παρουσιάζει 20 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα Φ.Ε).

Χρονική Συσχέτιση
1η ή το πολύ 2η εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας
Σπάνια το Φ.Ε εμφανίζεται μετά από μακροχρόνια χρήση.

Βασική νόσος
Π.χ. λοίμωξη και αντιβίωση
Μπορεί η λοίμωξη να προκαλεί το εξάνθημα και όχι το αντιβιοτικό.

Θεραπεία

1. Διακοπή = Ίαση Φ.Ε. (όχι άλλο συγγενές χημικά φάρμακο)
2. Αντιϊσταμινικά
3. Αδρεναλίνη
4. Κορτικοστεροειδή

Βαριές μορφές
• St-Johnson
• Τοξική επιδερμική νεκρόλυση
• Απολεπιστική δερματίτις
Νοσηλεία σε νοσοκομείο για ρύθμιση ηλεκτρολυτικών, νεφρικών, κυκλοφορικών διαταραχών και μολύνσεων. 

Σταθερό Φαρμακευτικό Εξάνθημα

Εργαστηριακή διερεύνηση

IN VIVO ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. Prick Tests

2. Ενδοδερμικά tests 
Χρήσιμα σε ασθενείς με υπερευαισθησία στην πενικιλλίνη και σε β-
λακταμικό δακτύλιο
Παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε γενική αναισθησία
Στρεπτοκινάση
Ινσουλίνη

3. Patch tests

4. Συνδυασμός Patch test και ενδοδερμικών tests 

IN VITRO ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. IgE αντισώματα

2. RAST

3. ELISA 

TESTS ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
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