
Κοντού Αντωνία
Παιδίατρος, Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων 



Περιγραφή περίπτωσης

Νήπιο άρρεν 4 ετών προσκομίζεται στα ΤΕΠ λόγω εμπύρετου έως 
και 40°C με συνοδό ρίγος, βήχα και άρνηση λήψης τροφής από 

4ημέρου



Αντικειμενική εξέταση

✓ Όψη πάσχοντος –θρέψη καλή

✓ ΒΣ:19kgr, Θ:39,2°C Σφύξεις: 164/min , Aναπνοές: 60/min SpO2: 93% ΧΤΕ>2sec

S1-S2: Ρυθμικοί-ευκρινείς, Μηριαίες: (++/++) άμφω

✓ Αναπνευστικό ψιθύρισμα: μείωση α/ψ (ΑΡ) βάσης, υγροί ρόγχοι άμφω, 
σωληνώδες φύσημα (ΑΡ) – Σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας

✓ Κοιλιά μαλακή-ευπίεστη-ανώδυνη χωρίς οργανομεγαλία με παρόντες 
εντερικούς ήχους

✓ Παρίσθμια: εξέρυθρα – Ώτα: κ/φ

✓ ΑΝΕ : χωρίς παθολογικά ευρήματα (Μηνιγγικά σημεία αρνητικά)

✓ Μικροί τραχηλικοί λεμαφαδένες

✓ Αρθρώσεις ελεύθερες χωρίς σημεία φλεγμονής/περιορισμό κινητικότητας

✓ Δέρμα: χωρίς εξάνθημα 



Iστορικό

• Κληρονομικό: Παιδί φαινοτυπικά υγιών γονέων, μη 
συγγενών μεταξύ τους

• Περιγεννητικό:

• ΚΤ,  ΔΚ: 39+3d, ΒΓ: 3470gr

• Αpgar score : 18 59

• Aτομικό: αναφέρεται ελεύθερο

• Εμβολιασμός: πλήρης 



1η ημέρα νοσηλείας – Ε/Ε

Αιμοδιάγραμμα



1η ημέρα νοσηλείας –
Απεικονιστικός έλεγχος

Ακτινογραφία θώρακος: 

Ασαφοποίηση αρ. ημιδιαφράγματος

Πύκνωση αριστερού κάτω λοβού

Υπόνοια μικροβιακής πνευμονίας 

ΕΦ αντιβιοτική αγωγή με αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ 
(90mg/kgrBΣ/H)



Πορεία Νόσου

Επιμονή του πυρετού, των ακροαστικών ευρημάτων 
και της αναπνευστικής δυσχέρειας

Επιδείνωση 

✓αύξηση της ποσότητας του 
πλευριτικού υγρού 

✓ ελάττωση του αερισμού του 
αρ.  πνεύμονα



4η ημέρα νοσηλείας-U/S 

➢ εκτεταμένη πλευριτική 
συλλογή

➢ με πολλαπλά 
διαφραγμάτια, τα οποία τη 
διαμερισματοποιούν σε 
πολλούς μικρούς χώρους

➢ εικόνα συμβατή με 
εμπύημα

➢ ο υποκείμενος αρ. κάτω 
λοβός είναι πλήρως 
πυκνωτικός



4η ημέρα νοσηλείας- Ε/Ε

Mantoux: αρνητική



Θεραπεία

Επιπλεγμένη πνευμονία 

Αντιμικροβιακή αγωγή με κεφτριαξόνη (100 mg/kg) & 
βανκομυκίνη (40 mg/kg) 

Τοποθέτηση Büllau 2 φορές για παροχέτευση εμπυήματος



Πορεία..
Επιμονή του πυρετού, των ακροαστικών 

ευρημάτων και της αναπνευστικής δυσχέρειας



14η ημέρα νοσηλείας

❑ CT Θώρακος : εγκυστωμένο υγρό -ατελεκτασικός
αρ. πνεύμονας



14η ημέρα νοσηλείας-Ε/Ε

CRP 80↓

ΤΚΕ 90

SGOT 26

SGPT 10

Κρεατινίνη 0.5

Λευκώματα 6,8

Λευκωματίν

ες

3,7

Λευκά 15,6

Ουδ. 54,9%

Λεμφ. 34,1%

Μονο. 10,1%

Ηωσινο 0,3%

Hb 10,8

ΜCV,MCH

MCHC

κ.φ.

Ht 31

Αντιγόνο πνευμονιόκοκκου στα ούρα: ΘΕΤΙΚΟ

Θεραπεία :
Συνέχιση αντιμικροβιακής αγωγής με 

κεφτριαξόνη και ↑ βανκομυκίνη (60 mg/kg)



Πορεία Νόσου

24η ημέρα νοσηλείας

➢ προοδευτική κλινική βελτίωση 

➢ υποχώρηση ακροαστικών ευρημάτων 

➢ υποχώρηση  πυρετού 

✓ Συνέχιση αντιμικροβιακής αγωγής με 
κεφτριαξόνη και βανκομυκίνη



26η ημέρα νοσηλείας  

➢ Εμφάνιση εκ νέου 
εμπύρετου (θmax: 38,9°C)

➢ Διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα με απολέπιση

✓ Πορφυρικά στοιχεία

✓ Κνησμός

✓ Ενάνθημα

➢ Γενικευμένη 
λεμφαδενίτιδα

➢ Ηπατομεγαλία

➢ Υπικτερική χροιά 
επιπεφυκότων



26η ημέρα νοσηλείας –Ε/Ε 

U/S κοιλίας :
▪ Ήπια αύξηση ηχογένειας ήπατος
▪ αύξηση μεγέθους νεφρών
▪ Λεμφαδένες στην πύλη του ήπατος 

~1,5cm

➢ Ορολογικός έλεγχος : Αρνητικός
(EBV, CMV, TOXO, HSV, Parvo, Hepatitis, Μycoplasma)



Συνοψίζοντας..

• Νήπιο θήλυ 4 ετών με :

➢ Επιπλεγμένη πνευμονία-
εμπύημα

➢ Υπο φαρμακευτική αγωγή 
με κεφτριαξόνη (22η

ημέρα) & βανκομυκίνη
(18η ημέρα)

➢ Βελτίωση κλινικής εικόνας 
& εργαστηριακών 
παραμέτρων 

• Εκ νέου εμπύρετο..

➢ Γενικευμένη λεμφαδενίτιδα

➢ Ηπατομεγαλία

➢ Ίκτερο

➢ Κηλιδοβλατιδώδες 
εξάνθημα

Ε/Ε: Ηωσινοφιλία, 
επηρεασμένη ηπατική 
λειτουργία 



Διαφορική Διάγνωση
❑ Υποτροπή νόσου;

Κλινική και εργαστηριακή βελτίωση

❑ Σύνδρομο Stevens Johnson

Όχι συμμετοχή από βλεννογόνους –Όχι χαρακτηριστικό εξάνθημα 
(typical target lesion)

❑ Σύνδρομο Kawasaki;

Όχι παρατεινόμενο εμπύρετο, όχι χειλίτιδα, όχι επιπεφυκίτιδα, όχι  
χαρακτηριστική απολέπιση

❑ Πολύμορφο εξάνθημα;

Όχι χαρακτηριστικό εξάνθημα

❑ Ιογενής λοίμωξη;

Αρνητικός έλεγχος (EBV,CMV,TOXO,HSV,Parvo,Hepatitis..)

❑ Φαρμακευτικό εξάνθημα;

Όχι άμεσου τύπου Ι

❑ Σύνδρομο υπερευαισθησίας σε φάρμακα 

Dress Syndrome (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)



Dress Syndrome
(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

1. Προσβολή δέρματος:
κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα με 
απολέπιση

2. Πυρετός
3. Αιματολογικές διαταραχές

ηωσινοφιλία >1,5* 109/l ή παρουσία 
από άτυπα λεμφοκύτταρα

4. Σπλαχνική συμμετοχή με 
- Ηπατίτιδα (με τρανσαμινασαιμία)
- Λεμφαδενοπάθεια
- Νεφρίτιδα
- Πνευμονίτιδα,           
- Μυοκαρδίτιδα/ περικαρδίτιδα



Θεραπεία

• Διακοπή όλων των φαρμάκων

• Χορήγηση iv γ-σφαιρίνης (2gr/kgr), iv μεθυλπρεδνιζολόνη
(2mg/kgr) και αντιισταμινικά

• Υποχώρηση όλων των ευρημάτων - συμπτωμάτων σε 20 ημέρες

• Τα συμπτώματα αποδόθηκαν στην βανκομυκίνη

• Η ασθενής εξήλθε σε πολύ καλή γενική κατάσταση μετά από 
νοσηλεία 46 ημερών με διάγνωση 
Επιπλεγμένη πνευμονία και αλλεργική υπερευαισθησία στην 
φαρμακευτική αγωγή (Dress Syndrome)



Dress Syndrome

➢Πρώτη περιγραφή 1959 από τον Salzstein
(«ψευδολέμφωμα» επαγόμενο από φάρμακα)

➢Helene Bocquet και συν. 1996 , Dress 
syndrome 

➢Συνώνυμα : drug hypersensitivity syndrome, 
drug induced pseudolympoma, DIDMOHS 
(drug induced delayed multiorgan 
hypersensitivity syndrome ) 



Dress Syndrome

Σύνδρομο υπερευαισθησίας σε φαρμακευτική αγωγή 

περιλαμβάνει τις περιπτώσεις εξανθημάτων που 
συνοδεύονται από ηωσινοφιλία, πυρετό, 

λεμφαδενοπάθεια και συστηματική προσβολή οργάνων 
(ήπαρ ,νεφρά ,πνεύμονες)



Επιδημιολογία 

• Σοβαρό, απειλητικό για την ζωή

• Συχνότητα 1 στις 1.000 – 10.000 εκθέσεις σε 
φάρμακα

• Εκδηλώνεται 3-8 εβδομάδες μετά την έναρξη 
της φαρμακευτικής αγωγής

• Θνητότητα 10%

Wolf R, et al. Life-threatening acute adverse cutaneous drug reactions. Clin
Dermatol 2015; 23:171-181



Αιτιολογία

• Αντιεπιληπτικά φάρμακα 

Carbamazepine 

Phenobarbital

Phenytoine

• Allopurinol

• NSAIDS

• Antibiotic(sulfonamide)



Παθοφυσιολογία

➢ Έλλειμα στον μεταβολισμό του φαρμάκου οδηγεί σε αδυναμία                   
εξουδετέρωσης τοξικών προϊόντων του φαρμάκου  

➢ Γενετική προδιάθεση που τροποποιεί την ανοσιακή απάντηση 

➢ Επανενεργοποίηση των (HHV-6),(HHV-7),ΕBV,CMV → πυροδότηση 
της αντίδρασης

➢ Προδιάθεση σε μερικούς HLA απλότυπους (HLA -B*5801 και 
αλλοπουρινόλη)

✓ Oρολογικά ευρήματα ανοζοπύρωσης HSV-6 λοίμωξης στο 60% των 
ασθενών με dress σύνδρομο



Παθοφυσιολογία



Παθοφυσιολογία



Κλινικά χαρακτηριστικά
συνδρόμου Dress

1. Προσβολή δέρματος (εξάνθημα με απολέπιση)
2. Πυρετός
3. Αιματολογικές διαταραχές

✓ εωσινοφιλία >1,5 *109/l
✓ παρουσία άτυπων λεμφοκυττάρων

4.    Σπλαχνική συμμετοχή
- Ηπατίτιδα (με τρανσαμινασαιμία)
- Λεμφαδενοπάθεια
- Νεφρίτιδα
- Πνευμονίτιδα

- Μυοκαρδίτιδα
Chan YC, et al. Arch Dermatol 2010



κλινικές εκδηλώσεις Dress

εξάνθημα

συνήθως ιλαροειδές, 
οστρακιώδες, 

ερυθηματώδες…



Σημεία και συμπτώματα







Δύσκολη διάγνωση  

✓ ποικιλία εξανθήματος

✓ προσβολή πολλών οργάνων και συστημάτων 

Πρόκληση  η διάγνωση του 
συνδρόμου 



Δύσκολη διάγνωση

πυρετός, λευκοκυττάρωση, 
τρανσαμινασαιμία… 

παραπέμπουν σε νοσήματα λοιμώδους 
αιτιολογίας

υποδιάγνωση του συνδρόμου

Dress Syndrome



Ο ασθενής πρέπει να έχει 3 από τα 4 κλινικά 
συμπτώματα:

εξάνθημα 

πυρετό >38°C

Γενικευμένη λεμφαδενίτιδα

Σπλαχνική συμμετοχή (τουλάχιστον 1 όργανο)

Kardaun SH Br J. Dermatol 2014 156

Διάγνωση

Cacoub et al. Τhe American Journal of Medicine 2012:124(7) 



Dress  Syndrome 

• Υψηλός δείκτης 
υποψίας όταν:  
ερυθροδερμία και 
συστηματικά 
συμπτώματα 

• Επικέντρωση στο 
ιστορικό λήψης 
φαρμάκων



Θεραπεία 

Ζωτικής σημασίας η άμεση διακοπή φαρμάκου 

• Υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών

• γ-σφαιρίνη

• Αντιισταμινικά

Ανοσοκατασταλτικά..ελπιδοφόρα αποτελέσματα
Shokeen D: Cyclosporine in SJS/TEN management: a brief review. Cutis. 2016;97(3):E17-E18. 
Kirchhof MG, Wong A, Dutz JP. Cyclosporine Treatment of Drug-Induced Hypersensitivity 
Syndrome JAMA Dermatol. 2016



Τake home message..

• Οι φαρμακευτικές αντιδράσεις συχνά λαμβάνουν άτυπες
εικόνες και προκαλούν σύγχυση στην καθημερινή πράξη

• Παρά την προσπάθεια ορισμού διαγνωστικών κριτηρίων, 
κάποια περιστατικά βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη



DRESS syndrome 

The Dress Syndrome: The great clinic mimicker

Fleming P, et al. Pharmacotherapy 2011(3)



Σας ευχαριστώ..


