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Εισαγωγή

• Δερματική αντίδραση που εμφανίζεται αιφνίδια και
προσβάλει μία ή συνήθως ταυτόχρονα περισσότερες
περιοχές του δέρματος

ἐξανθέω < ἐξ + ἄνθος + -έω

ιατρική (για πληγές, έλκη κ.λπ.) εμφανίζομαι, ξεσπώ

Επιτομή του Λεξικού Λίντελ-Σκοτ.
(Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού, εκδ. Πελεκάνος, 2007)

ἐπὶ νοσημάτων, ἀναφαίνομαι, τὰ μὲν γὰρ πρὸς τὰ ἐντὸς τετραμμένα ἐν δυσόπτω, τὰ δ’ 
ἐξανθοῦντα ἐς τὴν χροιὴν ἢ οἰδαίνοντα ἐν εὐδήλῳ Ἱππ. π. Τέχν. 6. 4· κἂν κατὰ μέρος τι 
τοῦ σώματος ἐξανθήσῃ λεύκη Ἀριστ. π. Χρωμάτ. 6. 3· φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν 
ἐξηνθηκὸς (τὸ σώμα) Θουκ. 2. 49, πρβλ. Λουκ. Νεκρ. Διαλ. 20. 4·

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CE%BE%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(grc)
https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(grc)
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=-%CE%AD%CF%89&action=edit&redlink=1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CE%B7
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA.%CE%BB%CF%80.
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CF%8E


Εισαγωγή

• Η πιο συχνή αιτία εξανθήματος στα παιδιά είναι οι ιώσεις

• Πιο συχνά περιγράφεται ως ‘ιλαροειδές’,

• Οποιοσδήποτε ιός μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα

• Ο πιο συχνός μίμος των ιογενών εξανθημάτων είναι τα
φαρμακευτικά εξανθήματα

Fitzpatrick E. James, Morelli G. Joseph, Dermatology Secrets Plus E-
Book 5th Edition, Kindle Edition, 2015
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Πυρετός και εξάνθημα

• 65% λοιμογόνος παράγοντας

72% ιοί

Manoharan SK, et al. Paediatrics and Child Health (2017)



Πυρετός και εξάνθημα

Manoharan SK, et al. Paediatrics and Child Health (2017)



6 Κλασικά εξανθήματα

1η νόσος: Ιλαρά

2η νόσος: Οστρακιά

3η νόσος: Γερμανική Ιλαρά (ερυθρά)

4η νόσος: νόσος Duke’s Filatow

5η νόσος: Λοιμώδες ερύθημα 

6η νόσος: Αιφνίδιο εξάνθημα

➢ Όλα τα άλλα εξανθήματα περιγράφονται ως άτυπα 
εξανθήματα

Fölster-Holst R, JDDG; 2009



Εφτά μορφολογικά πρότυπα

o Κηλιδώδες ερύθημα

o Βλατιδώδες ερύθημα

o Κηλιδοβλατιδώδες ερύθημα

o Ερυθηματοφυσαλιδώδες

o Κηλιδοβλατιδώδες ερύθημα με πετέχειες

o Ερύθημα με φλύκταινες

o Κνιδωτικό 





Ιογενή εξανθήματα 

Ιλαρά Ερυθρά



Λοιμώδες ερύθημα Αιφνίδιο εξάνθημα

Ιογενή εξανθήματα 



Νόσος χεριών-ποδιών-στόματος

Ιογενή εξανθήματα 

Λοίμωξη από Coxsackievirus A6



Οστρακιά Ανεμοβλογιά

Ιογενή εξανθήματα 



• Τα ιογενή εξανθήματα γίνονται άμεσα (λοιμογόνα)  ή μέσω 
ανοσολογικής απάντησης (έμμεσα ή παραλοιμώδη).

• Ο ιός είναι πάντοτε πάρών στο εξάνθημα είτε στα 
κερατινοκύτταρα ή στα ενδοθηλιακά κύτταρα.

• Περιαγγειακή φλεγμονώδης απάντηση

Μηχανισμός

Σ. Giannoti -Crosti

Zerboni L, Nature Reviews Micobiology 2014

Fitzpatrick E. James, Morelli G. Joseph, Dermatology Secrets Plus E-
Book 5th Edition, Kindle Edition, 2015



Ιογενές εξάνθημα

Υποστηρικτικά κλινικά σημεία

❖ Πυρετός με ή χωρίς συστηματικά συμπτώματα

❖ Πρότυπο κατανομής

❖ Καθόλου ή ήπιος κνησμός

❖ Ενάνθημα

❖ Αυτοπεριοριζόμενο (εντός 7 ημερών)

❖ Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα με πετέχειες

❖ Εποχιακή κατανομή περιστατικών 

Fitzpatrick E. James, Morelli G. Joseph, Dermatology Secrets Plus E-
Book 5th Edition, Kindle Edition, 2015
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Επιδημιολογία

Hunziker Τ et al, Allergy 1997

3 κέντρα στην Ελβετία
1974-1993
48.005 εισαγωγές
1317 φαρμακευτικά εξανθήματα



Φαρμακευτικό Εξάνθημα

Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

δερματική βλάβη που περιλαμβάνει κηλίδες και  

βλατίδες  που δεν εμφανίζουν απολέπιση

Singh S et al, J Cutan Pathol. 2017 



Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

• Ερυθηματώδεις κηλίδες ή και βλατίδες που συρρέουν:

κορμός, τράχηλος, άνω άκρα

συμμετρικά προς τα κάτω

συνήθως όχι χέρι-πόδι, βλεννογόνοι

• Μέτριος με σοβαρός κνησμός

• Εμφάνιση 5-14η ημέρα (κορύφωση 9-10η ημέρα)

• Υποχώρηση: 1-2 εβδομάδες με απολέπιση

Μερικές φορές εξελίσσεται σε ερυθρόδερμα 

ή είναι πρόδρομη μορφή SJS/TEN
Advances in Diagnosis and Management
of Cutaneous Adverse Drug Reactions.
Ed. Neil H. Shear, Roni P. Dodiuk-Gad. 
Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019



Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

• Μπορεί να είναι πολύμορφο 
(ιλαροειδές ή κνιδωτικό στα κάτω άκρα, συρρέων ερύθημα    

στον κορμό και πορφυρικό στα χέρια/πόδια)

• Άτυπες διζωνικές βλατίδες ≠ SJS/TEN ή πολύμορφο ερύθημα

• Μερικές φορές υπάρχει χαμηλός πυρετός

• Ο διαχωρισμός του ιογενούς κηλιδωβλατιδώδους 
εξανθήματος είναι συχνά δυσχερής

• ‘Red flags’



Φαρμακευτικό Εξάνθημα

Qayoom S, et al. Arch Iran Med. 2015 



Μηχανισμός

Advances in Diagnosis and Management
of Cutaneous Adverse Drug Reactions.
Ed. Neil H. Shear, Roni P. Dodiuk-Gad. 
Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019



Κνιδωτικό εξάνθημα

• Το 2ο πιο συχνό φαρμακευτικό εξάνθημα

• ± αγγειοίδημα

• Τυπικά αυτοπεριοριζόμενο φαινόμενο μετά την 
απομάκρυνση του αιτίου 

Advances in Diagnosis and Management
of Cutaneous Adverse Drug Reactions.
Ed. Neil H. Shear, Roni P. Dodiuk-Gad. 
Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019
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Φαρμακευτικό εξάνθημα και ιώσεις

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













Λοιμώδης μονοπυρήνωση & Φάρμακα

Ónodi-Nagy K et al, J Allergy Ther 2015 



Αληθής υπερευαισθησία ή 
παροδική ανοσολογική απάντηση; 



Allergy 2007



Μηχανισμός;

Thompson FD et al.Annals of Pharmacotherapy 2016 Marc Pallardy Μ et al, Toxicological Sciences 2017
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Φαρμακευτική αλλεργία

Int J Clin Pract. 2018

Ιστορικό



Φαρμακευτική αλλεργία

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

Rukasin FRC, et al.  Current Allergy and Asthma Reports 2019
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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



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



Int. J. Mol. Sci. 2017
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Επίλογος

• Ο ιογενής παράγοντας είναι πολύ σημαντικός στην
εμφάνιση δερματικής αντίδρασης μετά από
χορήγηση φαρμάκου

• Συχνά είναι δυσχερής η διάκριση ενός μοναδικού
αιτίου

• Η δοκιμασία πρόκλησης είναι η προσέγγιση εκλογής
σε ‘καλοήθη’ εξανθήματα


