
ΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το παιδί με το φαρμακευτικό 
εξάνθημα



Επιδημιολογία
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Bernard YH et al, British Journal of Clinical
Pharmacology 2011



Ανεπιθύμητες  Ενέργειες 
Φαρμάκων

Τύπου Α
Δοσοεξαρτώμενες/αναμενόμενες

Τύπου Β
Δοσοανεξάρτητες/μη αναμενόμενες

Υπερευαισθησία

Lucero ΝΜ et al, Pediatr Clin N Am 2014

Τοξικότητα Παρενέργειες Αλληλεπιδράσεις

Αλλεργία

ανοσολογικά 
μεσολαβούμενες από

Ειδική IgE T κύτταρα

Μη Αλλεργικές 
αντιδράσεις

μη ανοσολογικά 
μεσολαβούμενες

Ψευδοαλλεργία Δυσανεξία Ιδιοσυγκρασία

Ταξινόμηση



Τύπος
Υπερευαισθησίας Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV

Τυπική χρονoλογία Δευτερόλεπτα 5-15 ημέρες 7-21 ημέρες 2-6 εβδομάδες
αντίδρασης με 60’ (ως 6 hr)

Μηχανισμός IgE αντίσωμα IgG & συμπλήρωμα IgG (και/ή IgM) Th1, Th2, Th17

Παραδείγματα ερύθημα, κνι- αιμολυτική ορονοσία δερματίτιδα εξ’
αντιδράσεων δωση, αγγειο- αναιμία, θρομ- αγγειίτιδα επαφής, κηλιδο-

οίδημα, ανα- βοπενία, ακοκ- λατιδώδες εξάν-
πνευστικό, γα- κιοκυττάρωση θημα, σ. Stevens
στρεντερικό, Jonson, τοξική
αναφυλαξία επιδερμική νεκρό-

λυση
Εμπλεκόμενα φάρμακα β-λακταμικά, β-λακταμικά, κι- β-λακταμικά, κι- NSAID’s , β-λακτα-

άλλα αντιβιο- νίνες, σουλφο- νολόνες, σουλ- μικά, άλλα αντι-
τικά, μυοχα- ναμίδες, φοναμίδες, βιοτικά, αντισπα-
λαρωτικά, NSAID’s, προ- NSAID’s, καρβα- σμωδικά, τοπικά
NSAID’s, καϊνιμίδη, καρ- μαζεπίνη, αλο- αναισθητικά
mAb’s βαμαζεπίνη πουρινόλη, mAb’s

Κατηγοριοποίηση φαρμακευτικών αντιδράσεων (ΦΑ)



Κατηγοριοποίηση ΦΑ

Άμεσου τύπου     vs     μη άμεσου τύπου

Εντός 1ης ώρας > 1η ώρα

Χρόνος Λίγες  ώρες                          Αρκετές μέρες με

ανάκαμψης εβδομάδες

Κλινική φύση    Κνίδωση, αναφυλαξία,     Κηλιδοβλατιδώδες

αντιδράσεων αγγειοοίδημα                     εξάνθημα και άλλες                   
δερματικές εκδηλώσεις 
περιλαμβάνοντας καθυστε-
ρημένης εμφάνισης κνίδω-
ση + αγγειοοίδημα και                   
συστηματικές διαταραχές 

Schnyder Β et al, Med Clin N Am 2010



Άμεσου vs Μη Άμεσου τύπου αντιδράσεις 

Ο χρονολογικός διαχωρισμός (≤ 1hr) μπορεί να είναι

προβληματικός

• Ιστορικό

• Οδός χορήγησης

• Μεταβολίτες φαρμάκου

• Συμπαράγοντες

(τροφή, άλλα φάρμακα

άσκηση) 

87% ασθενών δεν επιβεβαιώθηκε ο
αρχικός χρονολογικός διαχωρισμός με
δοκιμασία πρόκλησης

Hjortlund J et al, Allergy 2013



Η σημασία της διάγνωσης

Η φαρμακευτική αλλεργία είναι συχνά αυτο-αναφερόμενη

και μη επιβεβαιωμένη

Kvedarienea V,  Allergol Immunopathol (Madr). 2019



Η σημασία της διάγνωσης

Αναφερόμενη φαρμακευτική αλλεργία αφορά το 10%     

των συνταγών 
Cohen AL et al. J Pediatr 2008

11,233 ερωτηματολόγια

7,9% αναφερόμενη αλλεργία

1,2% (κλινικό ιστορικό)

0,1% αληθή αλλεργία (άμεσου τύπου)

1431 παιδιά

227 με διάγνωση αλλεργίας 

50/162 (31%)         177/1087 (16,5%)
άμεσου τύπου        μη άμεσου τύπου

Erkocoğlu M et al, Pediatr Allergy Immunol 2013 Ponvert C et al, Pediatr Allergy Immunol 2011



Αναγνώριση ψευδώς αλλεργικών 
ατόμων    

Αναγνώριση αληθώς αλλεργικών 
ατόμων   

Castells CM et al, J Allerrgy Clin Immunol Pract 2014 Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Η σημασία της διάγνωσης

απευαισθητοποίηση                                                                  



Αύξηση MRSA 14%
VRE     30%

σε νοσηλευόμενους με                  
αλλεργία στην πενικιλλίνη

55% αύξηση κινδύνου MRSA
οφείλεται σε χορήγηση εναλλα-
κτικών αντιβιοτικών (β-λακτάμες)  



The Cost of Self-Reported 
Penicillin Allergy: A Systematic Review

J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT
SEPTEMBER/OCTOBER 2018



Περιγραφή περιστατικού

Προνήπιο 13 μηνών

Ήπιο σχετικά διάσπαρτο κηλιδώδες εξάνθημα την 8η ημέρα   

αγωγής με αμοξικιλλίνη

Ρινίτιδα, βήχας, δεκατική πυρετική κίνηση για 3 ημέρες

Οξεία μέση ωτίτιδα      αμοξυκιλλίνη      



Ο ρόλος του παιδιάτρου

Θα πρέπει να μπορώ να:

o Αναγνωρίσω τα συνήθη πρότυπα των ΦΑ

o Ξεχωρίσω σημεία ενδεικτικά σοβαρής ΦΑ

o Διακρίνω τύπου Α αντιδράσεις

o Τα σημαντικά στοιχεία του ιστορικού

o Ενημέρωσω ασθενή - αποφυγή φαρμάκου

o Ακριβής καταγραφή της αντίδρασης 
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Κλινικές εκδηλώσεις

Τύπος αντίδρασης            Κλινική οντότητα         Συμπτώματα
Άμεση: συνήθως <1                    Αναφυλαξία                          Ερύθημα, κνίδωση ή αγγειοοίδημα και

ώρα μετά την έκθεση                                                             υπόταση και/ή βρογχόσπασμος 

Κνίδωση ή αγγειοοίδημα    Πομφοί, αγγειοοίδημα

Έξαρση άσθματος                Δύσπνοια, συριγμός

Μη άμεση, χωρίς συστη- Τύπου εξανθήματος                 Διάσπαρτες κηλίδες ή βλατίδες 

ματικές εκδηλωσεις. Έναρξη     Εντοπισμένο φαρμακευτικό    Μία ή πολλαπλές ερυθηματώδεις 

6-10 ημέρες μετά την έκθεση   εξάνθημα                                    βλάβες που παραμένουν στο ίδιο     

σημείο, αφήνοντας μία υπέρχρωση 

Μη άμεση αντίδραση με συ- Φαρμακευτική αντίδραση με Διάχυτα ερυθρές κηλίδες, βλατίδες ή

στηματική ανάμειξη:2-6 wk ηωσινοφιλία και συστηματικά ερυθρόδερμα. Πυρετός, λεμφαδενοπά-

μετά την έκθεση                          συμπτώματα (DRESS) θεια, δυσλειτουργία ήπατος, ηωσινοφιλία

Τοξική επιδερμική νεκρόλυση Επώδυνο εξάνθημα και πυρετός. Διάβρωση  

ή σύνδρομο Stevens Johnson δέρματος ή βλεννογόνου. Φυσαλίδες

ή αποκόλληση δέρματος. Κνησμώδεις 

κηλίδες ή πολύμορφο ερύθημα

Οξεία γενικευμένη εξανθημα- Διάσπαρτες φλύκταινες, πυρετός,      

τική φλυκταίνωση                    ουδετεροφιλία

Συχνές διαταραχές σπανίως      έκζεμα, ηπατίτιδα, νεφρίτιδα,

προκαλούμενες από φάρμακο  φωτοευαισθησία, αγγειίτιδα
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Αιφνίδια έναρξη πολυσυστηματικών* 
συμπτωμάτων

(*αναπνευστικό, δέρμα, βλεννογόνοι)

Μειωμένη αρτηριακή 
πίεση

Αναφυλακτικό σοκ

Εισπνευστική δύσπνοια
Δυσφωνία
Σιελόρροια

Λαρυγγικό οίδημα

Επώδυνο δέρμα
Διαβρωτική στοματίτιδα

Προσβολή βλεννογόνου (≥1)≥

Φυσαλίδες, πομφόλυγες 
δέρματος
+ σημείο  Nikolsky
Γενική αίματος (λευκοπενία, 

θρομβοπενία) 

Νεφρική λειτουργία

SJS/ΤΕΝ

Πυρετός (>39◦C)
Προσβολή δέρματος >50%
Κεντροπρoσωπικό οίδημα

Διάσπαρτη λεμφαδενοπάθεια
Γενική αίματος (ηωσινοφιλία, 

άτυπα λεμφοκύτταρα) 

Ηπατική λειτουργία
Πρωτεϊνουρία

HSS/DRESS/DIHS

Αιμορραγικές νεκρωτικές 
βλάβες                                                                                                

Πορφύρα

Γενική αίματος 
(θρομβοπενία)                                                                                                

Νεφρική λειτουργία
Χαμηλό συμπλήρωμα

Αγγειίτιδα

Σημεία κινδύνου Άμεσα έλεγχος για

Σημεία, μετρήσεις Διάγνωση



Ο ρόλος του παιδιάτρου
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Ο ρόλος του παιδιάτρου

Int J Clin Pract. 2018

Ιστορικό



Ο ρόλος του παιδιάτρου

Δεδομένα που θα πρέπει να καταγράφονται 

επί υποψίας ΦΑ
• Πότε έγινε η αντίδραση

• Ποιο φάρμακο; Αιτιολογία;

• Αριθμός δόσεων προ της αντίδρασης

• Διάστημα μεταξύ τελευταίας δόσης και έναρξης συμπτωμάτων

• Λεπτομερής καταγραφή συμπτωμάτων αντίδρασης

• Χορήγηση αγωγής-ανταπόκριση

• Χρόνος ανάκαμψης

• Άλλα φάρμακα (στο παρελθόν, τη στιγμή της αντίδρασης και κατ’ 
όπιν)

• Υποκείμενα νοσήματα



Iογενείς λοιμώξεις

Σε 82% των παιδιών (n=135) αναφέρονταν 

λοιμογόνος παράγοντας πριν τη χορήγηση του 
υπεύθυνου φαρμάκου

Corzo-Higueras LJ et al, Allergol Immunopathol 2009

Οι ανοσολογικές αντιδράσεις σε φάρμακα 
επηρεάζονται από ιογενείς λοιμώξεις που συμβαίνουν 

πριν, ταυτόχρονα ή μετά τη χορήγηση φαρμάκου
Pavlos R et al, J Allergy Clin Immunol Pract 2014
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Αποφυγή & εναλλακτικά φάρμακα

o Λήψη πολλαπλών φαρμάκων

o Αντίδραση σε φάρμακα που δίνονται κατά συνέχεια

o Λίστα τυπικών διεγέρτων ειδικών αντιδράσεων

καλοήθη εξανθήματα              κνίδωση και αναφυλαξία

Πενικιλίνες (άμινο-)                     Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
Κεφαλοσπορίνες                          Πενικιλλίνες
Σουλφοναμίδες                            Κεφαλοσπορίνες
Μακρολίδες                                  Νευρομυικοί αποκλειστές
Αλλοπουρινόλη Σκιαγραφικά μέσα
Αντιεπιληπτικά                             Αναστολείς αντλίας πρωτονίων



Περιγραφή περιστατικού

Προνήπιο 13 μηνών

Ήπιο σχετικά διάσπαρτο κηλιδώδες εξάνθημα την 8η ημέρα   

αγωγής με αμοξικιλλίνη

Ρινίτιδα, βήχας, δεκατική πυρετική κίνηση για 3 ημέρες

Οξεία μέση ωτίτιδα      αμοξυκιλλίνη    

Αντισταμινικό      υποχώρηση εξανθήματος 

3η-4η  ημερα  



Πότε να παραπέμψω;

Παραπομπή: Επιβάλλεται Συστήνεται Δεν ενδείκνυται
Ιστορικό σοβαρής αντίδρασης                   Ασθενείς με μη σοβαρή               Μη συμβατά συμπτώ-

άμεσου ή μη άμεσου τύπου                    αντίδραση σε β λακτάμες            ματα

Ιστορικό αντίδρασης με τοπικά                  Ασθενείς με αντίδραση σε         Μη συμβατή χρονολο-
ή συστηματικά αναισθητικά                     μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη λογική αλληλουχία

Υποψία αντίδρασης σε β λακτάμες                                                                   Αντιδράσεις χωρίς          
σε ασθενείς που θα τα χρειαστούν                                                                 λήψη φαρμάκων
(σπληνεκτομή, συχνές λοιμώξεις
ανοσοανεπάρκεια)

Ασθενείς με αντίδραση σε μη                                                                             Χωρίς προηγούμενο
β λακτάμες (μακρολίδες, κινολόνες)                                                                ιστορικό ΦΑ (ιδίως

προεγχειρητικά)
Ασθενείς με αντίδραση σε μη στεροειδή

αντιφλεγμονώδη

Πότε; >4-6 εβδομάδες <6-12 μήνες



Περιγραφή περιστατικού

Προνήπιο 13 μηνών

• Ήπιο σχετικά διάσπαρτο κηλιδώδες εξάνθημα την 8η ημέρα   
• αγωγής με αμοξικιλλίνη
• Ρινίτιδα, βήχας, δεκατική πυρετική κίνηση για 3 ημέρες
• Οξεία μέση ωτίτιδα      αμοξυκιλλίνη    
• Αντισταμινικό      υποχώρηση εξανθήματος 3η-4η  ημερα 

Ορολογικός έλεγχος

αρνητικός
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Υποψία αλλεργίας σε φάρμακο

Κλινικό ιστορικό 
& φυσικήεξέταση

Άμεσα κνίδωση
(με ή χωρίς σημεία 

αναφυλαξίας)

Εξάνθημα

Δερματικά τεστ 
(δοκιμασίες νυγμού,
ενδοδερμικά τεστ) 

Χωρίς σημεία κινδύνου Με σημεία κινδύνου

In vitro τεστ

Δοκιμασία πρόκλησης

Επιβεβαίωση αλλεργίας

Αποφυγή φαρμάκου

Δερματικά τεστ
(δοκιμασία επικάλυψης, 
ενδοδερμικά, άμεση και 

καθυστερημένη ανάγνωση)

In vitro τεστ

Όχι αποφυγή 
φαρμάκου

+
-

-

-

-+

+

Αλλεργιολογικό 
κέντρο



Δερματικές δοκιμασίες

▪ Δοκιμασίες νυγμού (SPT’s) ▪ Ενδοδερμικά τέστ (IDT’s)

▪ Δοκιμασίες επικάλυψης (Patch test)

- Ασφαλείς εξετάσεις

- Μη ερεθιστικές συγκεντρώσεις φαρμάκων

- Αποφυγή φαρμάκων που επηρεάζουν τις δοκιμασίες



Δερματικές δοκιμασίες

ΑΞΙΑ

Πενικιλλίνη ΘΠΑ              ΑΠΑ

SPTs & IDT’s 40-80%          >95%

Κεφαλοσπορίνες      Ευαισθησία       ΑΠΑ

SPTs & IDT’s 30-70%            85%

Μακρολίδες                   ΘΠΑ               ΑΠΑ

.                                          33%                98%

.
Ακτινοσκιερά            Ευαισθησία   Ειδικότητα
φάρμακα                    

SPTs & IDT’s 0-20%            90-95%    

Solensky R, Curr Allergy Asthma Rep 2014 , Stone FS et al, British Journal of Clinical Pharmacology 2013

Romano et al, J Allergy Clin Immunol 2011, Goksel O et al,  Int Arch Allergy Immunol 2011



Ορολογικός έλεγχος

• Περιορισμένο εύρος φαρμάκων

• Χαμηλή ευαισθησία / υψηλή ειδικότητα

Ευαισθησία 50,1%          Ειδικότητα  81,01%

ΘΠΑ   80,4                           ΑΠΑ 53,3%
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Rerkpattanapipa T, 2011 Shelley F, 2013 Blanca M, 2001

Ποσοστό ασθενών με αρνητικές δερματικές 
δοκιμασίες  και  θετική IgE στον ορό  

Fernandez J, Expert Review of Clinical Immunology, 2017



Διαγνωστικά βήματα. 

Doña Ι et al, J Investig Allergol Clin Immunol 2012

NSAID’S β-λακτάμες

Μη β-λακταμικά 
αντιβιοτικά Άλλα φάρμακα



Φαρμακευτική Πρόκληση

Προσδιορισμός

Η ελεγχόμενη προοδευτική χορήγηση αυξανόμενων δόσεων ενός
φαρμάκου μέχρι να χορηγηθεί μια πλήρης θεραπευτική δόση

Macy L et al, J Allergy Clin Immunol Pract 2017



Δοκιμασία φαρμακευτικής πρόκλησης

Αντενδείξεις

Ομάδες υψηλού κινδύνου

• Οξείες λοιμώξεις

• Μη ελεγχόμενο άσθμα

• Ηπατίτιδα

• Νεφρίτιδα

• Εγκυμοσύνη

• Χρήση β-αποκλειστών

Μη ελεγχόμενες- Σοβαρές 
αντιδράσεις

• Δερματικές αντιδράσεις 
(σύνδρομο Stevens Jonson, τοξική 
επιδερμική νεκρόλυση, 
αποφολιδωτική δερματίτιδα)

• Συστηματικές αντιδράσεις
(σύνδρομο Dress, συστηματικές   

αγγείτιδες, ανάμειξη οποιαδήποτε 

οργάνου, σοβαρή αναφυλαξία)

performed in pregnant women or in patients 

However, exceptions can be made if the drug 

and penicillin therapy (22). 

before 

Demoly P et al Allergy 2014 



Allergy Clin Immunol Pract 2017;5:669-75

Clin Transl Allergy (2018) 8:16

(Μη άμεσου τύπου αλλεργία) ‘Εχει φανεί ότι σε παιδιά με καλοήθες 
εξάνθημα (χωρίς σημεία κινδύνου), η δοκιμασία πρόκλησης μπορεί 
να γίνει χωρίς τη προηγούμενη διενέργεια δερματικών δοκιμασιών



Περιγραφή περιστατικού

Προνήπιο 13 μηνών

• Ήπιο σχετικά διάσπαρτο κηλιδώδες εξάνθημα την 8η ημέρα   
• αγωγής με αμοξικιλλίνη
• Ρινίτιδα, βήχας, δεκατική πυρετική κίνηση για 3 ημέρες
• Οξεία μέση ωτίτιδα      αμοξυκιλλίνη    
• Αντισταμινικό      υποχώρηση εξανθήματος 3η-4η  ημερα 
• Ορολογικός έλεγχος αρνητικός

Πρόκληση με αμοξυκιλλίνη p.os έκθυση κηλιδώδους  
εξανθήματος σε 7 ώρες



Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα

Blumenthal GB et al, Lancet 2019; 393: 183–98 





Τύπου ΙΙ-IV αντίδραση

Ορονοσία

Σύνδρομο Stevens-Johnson

Οξεία διάμεση νεφρίτιδα

Σύνδρομο Dress

Αιμολυτική Αναιμία 

Φαρμακευτικός πυρετός

Αποφυγή πενικιλλίνης, 
κεφαλοσπορίνης
καρβαμαπενέμης

Χρήση εναλλακτικών 
φαρμάκων με βάση τη 

μικροβιακή κάλυψη

Τύπου Ι (IgE) αντίδραση
Αναφυλαξία
Αγγειοίδημα

Συριγμός
Λαρυγγικό οίδημα

Υπόταση
Κνίδωση  

Η
Άγνωστη αντίδραση ΧΩΡΙΣ ανάμειξη 
βλεννογόνου, απολέπιση δέρματος ή 

ανάμειξη οργάνου 

Ήπια αντίδραση
Ήπιο εξάνθημα 
(όχι κνίδωση)

Κηλιδοβλατιδώδες 
εξάνθημα

(ήπια τύπου IV αντίδραση)

ΟΚ να:
Χορηγήσω 3ης/4ης/5ης

γενιάς κεφαλοσπορίνη αν 
διαφορετικές πλαϊνές 

αλυσίδες ή καρβαπενέμες 
με Σταδιακή Χορήγηση 

Φαρμάκου
Η

Χρήση εναλλακτικού 
φαρμάκου με βάση τη 

μικροβιακή κάλυψη

ΟΚ να:
Χορηγήσω πενικιλλίνη ή

κεφαλοσπορίνη με 
διαφορετικές πλαινές 

αλυσίδες με
Σταδιακή Χορήγηση 

Φαρμάκου
Η

Καρβαμαπενέμη
Η

Χρήση εναλλακτικού 
φαρμάκου με βάση τη 

μικροβιακή κάλυψη

ΟΚ να:
Χορηγήσω μιας 

διαφορετικής γενιάς 
κεφαλοσπορίνη ή 

κεφαλοσπορίνη με 
διαφορετικές πλαϊνές 

αλυσίδες 
Η

Χορήγηση πενικιλλίνης 
με σταδιακό τρόπο

Η
Χρήση εναλλακτικού 

φαρμάκου με βάση τη 
μικροβιακή κάλυψη

Αντίδραση σε:
1ης/2ης γενιάς 3ης/4ης γενιάς

κεφαλοσπορίνες





Περιγραφή περιστατικού

Προνήπιο 13 μηνών

• Ήπιο σχετικά διάσπαρτο κηλιδώδες εξάνθημα την 8η ημέρα   
αγωγής με αμοξικιλλίνη

• Ρινίτιδα, βήχας, δεκατική πυρετική κίνηση για 3 ημέρες
• Οξεία μέση ωτίτιδα      αμοξυκιλλίνη    
• Αντισταμινικό      υποχώρηση εξανθήματος 3η-4η  ημερα 
• Ορολογικός έλεγχος αρνητικός
• Πρόκληση με αμοξυκιλλίνη p.os: θετική

Πρόκληση με κεφουροξίμη p.os αρνητική



Συμπέρασμα

• Η διάγνωση της ΦΑ είναι ένα πολύπλοκο θέμα

• Το 1ο βήμα είναι η ακριβής αναγνώριση  μιας πιθανής ΦΑ

• Κριτικός ο ρόλος του παιδιάτρου

1η εκτίμηση

Εναλλακτική λύση

Παραπομπή ή όχι

• Εκπαίδευση;

• Οδικός χάρτης-διεθνείς οδηγίες;




