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Βρέφος θήλυ 12 μηνών 

προσκομίστηκε λόγω 

οιδήματος στα κάτω άκρα 

με συνοδό αιμορραγικό 

εξάνθημα διάσπαρτο στον 

κορμό και το πρόσωπο από 

12ωρου.              



 Ατομικό:  ελεύθερο ,αναφέρεται λοίμωξη 

ανώτερου αναπνευστικού-ωτίτιδα  από 10-

ημέρου (αντιμετωπίστηκε με αμοξυκιλλίνη-

κλαβουλανικό )

 Κληρονομικό: ελεύθερο



Από 12ωρου παρουσίασε αιμορραγικές βλάβες, 

στρόγγυλες, σχεδόν συμμετρικές, με εικόνα 

στόχου στο κέντρο, ενώ  κατά τόπους 

συνέρρεαν σε βλατίδες καφεκόκκινου

χρώματος δίνοντας την όψη όζου. Συνυπήρχε 

οίδημα άκρων (ήπιο)





 Απύρετο, σε καλή γενική κατάσταση

 Χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα από την 
κλινική εξέταση



 Οσφυονωτιαία παρακέντηση

 Καλλιέργειες ΕΝΥ, αίματος

 Αιματολογικός, βιοχημικός, ορολογικός, 
πηκτικός και ανοσολογικός έλεγχος

 Βιοψία δέρματος



 Γενική αίματος: WBC:8900 (NEU:48%, LYM:42%, 

MO:6%, EO:3%, BA:1%)

 Δείκτες φλεγμονής: ΤΚΕ:3mm, CRP:3mg/L

 Βιοχημικός έλεγχος: Glc:109mg/dl, 

Na:139mEq/L, K:4,12mEq/L, ουρία:23mg/dl, 

κρεατινίνη:0,9mg/dL, SGOT:32U/L, SGPT:14U/L

ολ.λευκώματα: 7,3, λευκωματίνη:3,8



 Πηκτικός έλεγχος: PT:12(χρ.μάρτυρα 12-14), 

PTT: 30sec(χρ.μάρτυρα28-32)

 Κυτταροχημική ΕΝΥ: WBC: Ο κύτταρα 

(NEU:0%), Glc:63mg/dL, λεύκωμα:16mg/dL

 Καλλιέργειες ΕΝΥ, αίματος: αρνητικές

 Ορολογικός-Ανοσολογικός έλεγχος: χωρίς 
παθολογικά ευρήματα

 Γενική ούρων: φυσιολογική



 Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια 

χορήγηση κεφτριαξόνης( Rocephin 

100mg/kg/Η)



 Το εξάνθημα είχε οξεία και προοδευτική 
επιδείνωση-επέκταση

 Αποχρωματισμός των παλαιών βλαβών

 Άριστη κλινική εικόνα 

 Πλήρης εργαστηριακός έλεγχος αρνητικός για 
λοίμωξη             ΒΙΟΨΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα



 Οξύ αιμορραγικό οίδημα βρεφών



 10 μέρες μετά οι αιμορραγικές βλάβες 
υποχώρησαν

 Δεν υπήρξε υποτροπή μετά από ένα χρόνο 
παρακολούθησης



 Σπάνια λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα

 Προσβάλλει παιδιά ηλικίας 4-24 μηνών 

 Εμφανίζεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες

 Στο 75% υπάρχει ιστορικό λοίμωξης ή/και 
χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή εμβολίων 
(συσχέτιση CMV ή ροταϊό)



 Περιγράφηκε πρώτα το 1913 από τον Snow ως 

οιδηματώδης πορφύρα

 Αργότερα ονομάστηκε μεταλοιμώδης δισκοειδής 

πορφύρα από τον Seidlmayer

 Τελικά το 1938 από τον Finkelstein ονομάστηκε 

αιμορραγικό οίδημα



 Οξεία εμφάνιση- ταχεία 
εξέλιξη περιφερικού 
οιδήματος και πορφυρικών 
βλαβών

 Καλή γενική κατάσταση 

 Οι βλάβες είναι μεγάλες 
(εως 5 mm), 
δακτυλιοειδείς ή έχουν 
εικόνα στόχου

 Η σπλαχνική συμμετοχή 
είναι σπανιότατη 



Πετέχειες ωοειδούς σχήματος σε άνω-κάτω άκρα



 Αν έχουμε κλινική εικόνα με πυρετό

να αποκλείσουμε τη μηνιγγοκοκκική σηψαιμία

 Η διάγνωση τίθεται εξ’ αποκλεισμού

 (οι Ευρωπαίοι χαρακτηρίζουν το οξύ αιμορραγικό 
οίδημα ως ιδιαίτερη κλινική οντότητα ενώ οι 
Αμερικανοί ως βρεφική μορφή της αλλεργικής 
πορφύρας που περιορίζεται στο δέρμα)



οξυ αιμορραγικό     
οίδημα

 Ηλικία: εως 2 χρονών

 Αιμορραγικές βλάβες 
με δακτυλοειδές 
σχήμα

αλλεργική πορφύρα

 2-8 ετών

 Πορφυρικές βλάβες, 
χωρίς δακτυλοειδές 
σχήμα, ούτε εικόνα 
στόχου



οξυ αιμορραγικό     
οίδημα

 Εντόπιση: πρόσωπο, 
κορμό, κάτω άκρα 

 Απουσία σπλαχνικής 
συμμετοχής

 αλλεργική πορφύρα

•Πόδια,μηρούς 
γλουτούς, λιγότερο στο 
πρόσωπο
•Συνυπάρχουν 
αρθραλγία, νεφρική και 
γαστρεντερολογική 
συμμετοχή



οξυ αιμορραγικό     
οίδημα

 Καλή πρόγνωση

 Δεν παρατηρείται 
περιαγγειακή
εναπόθεση IgA

 αλλεργική πορφύρα

 Μπορεί να έχει κακή 
πρόγνωση

 Περιαγγειακή
εναπόθεση IgA



 Γενική αίματος

 Βιοχημικός                                           φυσιολογικά 

 Πηκτικός μηχανισμός              

 Δείκτες οξείας φάσης λοίμωξης

Συμπλήρωμα, IgA, IgM, IgG, IgE βρίσκονται σε 
φυσιολογικά ή ήπια αυξημένα

ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ



 Αμφίβολη διάγνωση              

 Άτυπη κλινική πορεία

Βιοψία δέρματος



 Ευρήματα 
λευκοκυτταροκλαστι-
κής αγγειίτιδας, με 
ινοειδή νέκρωση των 
αγγειακών 
τοιχωμάτων, 
συσσώρευση λευκών 
αιμοσφαιρίων και 
οίδημα των διάμεσων 
ιστών



 Θεραπεία: συμπτωματική

 Πρόγνωση: -πλήρης αποκατάσταση σε 1-3          
εβδομάδες 

- καλοήθη αυτοπεριοριζόμενη
πορεία, χωρίς υποτροπές 



 Σπάνια αγγειίτιδα της βρεφικής ηλικίας

 Ο παιδίατρος πρέπει να  γνωρίζει όταν καλείται 
να  διαφοροδιαγνώσει και να αντιμετωπίσει 
βρέφη με αιμορραγικό εξάνθημα ώστε να 
προστατεύσει τους ασθενής από περιττές 
εξετάσεις 



ευχαριστώ


