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ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Συστηματικές
Αναφυλαξία
Ορονοσία
Αγγειίτιδα
Γενικευμένη 
λεμφαδενοπάθεια

Δέρμα 
Κνίδωση-Αγγειοοίδημα
Σύνδρομο Steven-
Jonhson
Τοξική επιδερμόλυση
Δερματίτιδα εξ 
επαφής
Φωτοευαισθησία
Οζώδες ερύθημα Νεφροί

Διάμεση νεφρίτιδα
Νεφρωσικό σύνδρομο

Πνεύμονες
Βρογχόσπασμος

Πνευμονίτιδα

Πνευμονικό οίδημα

Πνευμονική ηωσινοφιλία

Μυελός
Απλασία
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Απλαστική αναιμία
Ηωσινοφιλία

΄Ηπαρ
Ηπατίτιδα
Χολόσταση

Καρδιά
Μυοκαρδίτιδα



ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Προβλέψιμες

• Ψευδομεμβρανώδης
κολίτιδα (Clostridium 
difficille) μετά από χρήση 
κλινδαμυκίνης

Μη προβλέψιμες

• Αλλεργία: 10% του συνόλου 
των ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων σε φάρμακα



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

• 7,3% των παιδιών έχουν αναπτύξει δερματικό εξάνθημα, ενώ
λάμβαναν από του στόματος αντιβιοτικό.

• Υποδιάγνωση αλλά και υπερδιάγνωση (Mittmann N, et al Drug Saf
2004):

• οδηγούν και οι δύο στη λανθασμένη ταξινόμηση των φαρμακευτικών
αντιδράσεων.

• Αποτέλεσμα → θεραπευτικές επιλογές να περιλαμβάνουν φάρμακα
που είναι:

• περισσότερο ακριβά
• Περισσότερο τοξικά

• δυνητικά λιγότερο αποτελεσματικά.



Οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα είναι 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις που ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες 
σύμφωνα με τους Gell και Coombs

Τύπος I
IgE αντισώματα ,τα οποία οδηγούν σε 
αποκοκκίωση των 
μαστοκυττάρων(αναφυλαξία στην 
πενικιλίνη)

Τύπος II

IgG και IgM μεσολαβούμενες

κυτταροτοξικές αντιδράσεις έναντι της 
επιφάνειας του κυττάρου(αιμόλυση μετά 
από κινιδίνη)

Τύπος III

Αντίδραση εναπόθεσης 
ανοσοσυμπλεγμάτων (ορονοσία 
από κεφαλεξίνη)

Τύπος IV

Κυτταρικού τύπου Τ-μεσολαβούμενη αντίδραση 
(δερματίτιδα εξ επαφής στη νεομυκίνη)



Drug: e.g. Penicillin



Quinidine

Drugs (eg penicillin, quinidine) can bind
to erythrocytes. Antibodies directed
against penicillin (quinidine) then lead
to lysis of erythrocytes. The formation
of antibodies can be directed against
the basement membrane of the
glomerulus ( or against lung tissue)



Antibody-antigen complexes ( immune 
complexes) can form during an immune 
response. Immune complexes can settle 
in vessel walls, the basement 
membrane of the lungs and/or kidneys, 
and in the joints (synovia). They can 
induce inflammatory processes in these 
structures by binding complement 
factors C3a and C5a (anaphylatoxins). 
A particular type of type III reaction is 
Arthus reaction: when an antigen has 
penetrated the skin of an individual 
who has preformed IgG antibodies, the 
immune complexes can bind to Fc 
receptors of the mast cells inducing 
degranulation, inflammatory cells are 
recruited and complement is activated, 
leading to local inflammation and 
eventually to vessel occlusion with 
necrosis. 

Serum 
sickness
Urticaria
Vasculitis

E.g. Cephalexin



E.g. Neomycin

Haptens are molecules of very small MW. They are too small 
to function as antigens, but they can penetrate the 
epidermis and bind to carrier proteins in the skin. Hapten-
carrier complexes are bound by APC, which then migrate to 
the regional lymph nodes. T- cell stimulation occurs. 



Με μεσολάβηση Τ- λεμφοκυττάρων



Άμεσου/επιβραδυνόμενου 
τύπου αλλεργικές 
αντιδράσεις



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

• Λεπτομερές ιστορικό ( είδος αντιβιοτικού, είδος αντίδρασης: 
άμεση/επιβραδυνόμενη, κλινική συμπτωματολογία, 
συνυπάρχουσα λοίμωξη)

• Διαγνωστικά τεστ: SPTs                                IDTs



Αντίδραση υπερευαισθησίας σε Tazocin
(Piperacillin/Tazobactam)

6mm8mm Neg C



ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ



1/100



Προσέγγιση ασθενούς με ιστορικό 
αλλεργίας στην Πενικιλίνη

Ασθενής με ιστορικό αλλεργίας στην Πενικιλίνη

Δερματικές δοκιμασίες (SPTs & IDTs) 
στην πενικιλίνη αρνητικές

Δερματικές δοκιμασίες: Θετικές

Εναλλακτική αντιβίωση ή 
απευαισθητοποίηση στην πενικιλίνη

Χορήγηση πενικιλίνης 
(Αρνητική προγνωστική αξία των 

αρνητικών δερματικών τεστ: 100%)



Προσέγγιση ασθενούς με ιστορικό 
αλλεργίας στην αμοξυκιλλίνη

Ασθενής με ιστορικό αλλεργίας στην αμοξυκιλλίνη

Δερματικές δοκιμασίες στην αμοξυκιλλίνη: 
Αρνητικές

Δερματικές δοκιμασίες στην αμοξυκιλλίνη: Θετικές

Εναλλακτική αντιβίωση
Απευαισθητοποίηση στην αμοξυκιλλίνη

Χορηγείται αμοξυκιλλίνη (10-20% των ασθενών 
επιβραδυνόμενου τύπου αντίδραση με 

κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα- συμπαράγοντας : 
ιογενής λοίμωξη) 



Προσέγγιση ασθενούς με ιστορικό 
αλλεργίας σε κεφαλοσπορίνη

Ασθενής με ιστορικό αλλεργίας σε κεφαλοσπορίνη

Δερματική δοκιμασίες: Αρνητικές
(Αρνητική προγνωστική αξία: άγνωστη)

Δερματικές δοκιμασίες: Θετικές

Εναλλακτική κεφαλοσπορίνη
ή Απευαισθητοποίηση

Δοκιμασία πρόκλησης

Χορήγηση 
κεφαλοσπορίνης

Εναλλακτική 
αντιβίωση



Leung D. Drug Allergy and Anaphylaxis. In: Leung YM, Sampson H, Geha R, Szefler S, editors. Pediatric Allergy: Principles and 
Practice. New York: Mosby 2003.p. 561-573 



ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΕΣ

• Η πλειοψηφία των ανεπιθύμητων αντιδράσεων στις
σουλφοναμίδες είναι τύπου επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας
με δερματικές εκδηλώσεις.

• Οι δερματικές εκδηλώσεις κυμαίνονται ως προς τη σοβαρότητα
από ήπιες έως αυτοπεριοριζόμενες
κηλιδοβλατιδώδεις/ιλαροειδείς έως σοβαρές και απειλητικές
για τη ζωή αντιδράσεις ,όπως το σύνδρομο Steven-Johnson και
η τοξική επιδερμική νεκρόλυση.



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΕ 
ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΗ

• Η δοκιμασία πρόκλησης αποτελεί τη μόνη διαγνωστική
μέθοδο αλλεργίας σε σουλφοναμίδη.

• Πρέπει να περιορίζεται στους ασθενείς που χρήση
εναλλακτικού αντιβιοτικού δεν είναι εφικτή και εφόσον η
προηγούμενη αντίδραση δεν ήταν σοβαρή.



ΜΑΚΡΟΛΙΔΕΣ

• Ερυθρομυκίνη

• Κλαριθρομυκίνη

• Αζιθρομυκίνη

• Ροξιθρομυκίνη

• Μιοκαμυκίνη



Διάγνωση αλλεργίας σε μακρολίδη

• Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να αναφέρονται σε
πιθανότητα διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ διαφορετικών
μακρολίδων.

• Όταν ένας ασθενής έχει παρουσιάσει αντίδραση σε μια
μακρολίδη είναι λογικό να διερευνάται η πιθανότητα να ανεχθεί
κάποια άλλη μακρολίδη. Αν η δερματική δοκιμασία σε άλλη
μακρολίδη είναι αρνητική (σε μια μη ερεθιστική συγκέντρωση),
τότε πρέπει να γίνεται κλιμακωτή χορήγηση (δοκιμασία
ανοχής).



ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ( DPT)

• Αποτελούν το χρυσό κανόνα που θέτει τη διάγνωση της 
φαρμακευτικής αλλεργίας. 

• US Practice Parameters: Προορίζεται για ασθενείς που είναι 
απίθανο να είναι αλλεργικοί σε ένα φάρμακο. 

• BSACI: κυρίως για τον αποκλεισμό της αλλεργίας σε φάρμακο -
σπανιότερα και για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. 



Αντενδείξεις των δοκιμασιών 
πρόκλησης

• Σοβαρής αντίδρασης (αναφυλαξία, σύνδρομο Steven Johnson,
Ορονοσία, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, Dress (Drug reaction
with eosinophilia and systemic symptoms), AGEP (Acute
generalized exanthematous pustulosis).

• Όταν το υπεύθυνο φάρμακο δε θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και
όταν υπάρχουν εναλλακτικά φάρμακα με διαφορετική χημική δομή.

• Σοβαρό υποκείμενο νόσημα ή εγκυμοσύνη



Προφυλάξεις

Οι δοκιμασίες πρόκλησης πρέπει να γίνονται σε συνθήκες
ύψιστης ασφάλειας από προσωπικό που:

• α) να είναι σε θέση να αναγνωρίσει έγκαιρα τα σημεία μιας
αντίδρασης, ώστε να την αντιμετωπίσει,

• β) να έχει στη διάθεσή του όλο τον εξοπλισμό της επείγουσας
αντιμετώπισης.



ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μη ύπαρξη ικανοποιητικών εναλλακτικών φαρμάκων:

• αλλεργία σε σουλφοναμίδες σε λοίμωξη HIV

• αλλεργία σε κινολόνες σε ασθενείς με κυστική ίνωση

• αλλεργία σε β-λακτάμες σε ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις

• αλλεργία σε αντιφυματικά φάρμακα




