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Santrauka 
4 metų berniukui pirmąją atvykimo į ligoninę dieną 
pagal būdingus ligos simptomus ir požymius buvo 
nustatytas Stivenso–Džonsono sindromas. Priežastis 
liko neidentifikuota. Ligos baigtis buvo gera. Trum-
pai aptariame šį klinikinį atvejį ir palyginame su li-
teratūroje pateiktais mokslinių tyrimų duomenimis. 

Įvadas
Stivenso-Džonsono sindromas/toksinė epidermio ne-

krolizė yra ūmi dermatozė, charakterizuojama epidermio 
atsiskyrimu bei įvairios lokalizacijos gleivinių uždegimu, 
lydimu sisteminio sutrikimo (1).

Stivenso-Džonsono sindromas pasireiškia švelnesne 
forma, nei toksinė epidermio nekrolizė. Stivenso-Džonsono 
sindromas – būklė, kurios metu odos atsiskyrimas apima <10 
proc. viso kūno paviršiaus. Gleivinės pažeidžiamos dau-
giau nei 90 proc. pacientų, dažniausiai keliose skirtingose 
lokalizacijose (akių, burnos bei lytinių organų gleivinėse). 
Toksinė epidermio nekrolizė pažeidžia daugiau nei 30 proc. 
odos paviršiaus. Odos pažeidimui apėmus nuo 10 iki 30 proc. 
viso kūno paviršiaus, konstatuojama Stivenso-Džonsono 
sindromo bei toksinės epidermio nekrolizės persidengian-
čioji forma (1).

Apskaičiuota, jog Stivenso-Džonsono sindromas/toksinė 
epidermio nekrolizė pasireiškia maždaug 1-2 atvejų milijonui 
gyventojų per metus (kai kuriais duomenimis iki 7 atvejų/
mln.) (2,3). 

Stivenso-Džonsono sindromas/toksinė epidermio nekro-
lizė yra charakterizuojama kaip plačiai paplitusi epitelio ke-
ratinocitų apoptozė ir nekrozė. Tai procesas, kurį dažniausiai 
inicijuoja vaistų paveikti citotoksiniai limfocitai (1).

Stivenso-Džonsono sindromo ir toksinės epidermio ne-

krozės pasireiškimą dažniausiai lemia vaistų (ypač antibio-
tikų) vartojimas arba infekcija. Daugeliu atvejų pagrindinė 
ligos priežastis yra  medikamentai. Nustatyta, jog toksinę 
epidermio nekrolizę daug rečiau sąlygoja infekcija nei Sti-
venso-Džonsono  sindromą (3). 

Dažniausi etiologiniai veiksniai: antibiotikai (sulfona-
midai, penicilinas, cefalosporinai, tetraciklinas), prieštrau-
kuliniai vaistai (fenobarbitalis, fenitoinas), nesteroidiniai 
vaistai nuo uždegimo.

Prodromo periodas pasireiškia karščiavimu, bendru sil-
pnumu bei viršutinių kvėpavimo takų sutrikimu. Po keleto 
dienų atsiranda bėrimas. Akių gleivinės uždegimas gali pasi-
reikšti anksčiau nei pastebimi odos pokyčiai. Odos skausmas 
yra ankstyvas pastebimas Stivenso-Džonsono sindromo/
toksinės epidermio nekrolizės požymis. Anksčiausias odos 
pažeidimas – atipinės „taikinio“ dėmelės ir/arba purpurinės 
makulos. Paprastai pirminės pažeidžiamos vietos – viršutinė 
liemens dalis, proksimalinės galūnių dalys bei veidas. Vė-
liau odos pažeidimas apima dalį kaklo ir distalines galūnes. 
Delnuose ir paduose pasitaiko dažnai. Sunkesniais atvejais 
eritema susilieja ir užima vis didesnius odos plotus.  Išberta 
oda tampa jautri lietimui. Net ir minimaliai tempiant pažeistą 
odos vietą, pažeistas epidermis lengvai nusilupa (teigiamas 
Nikolskio simptomas). Nikolskio simptomas nėra specifiš-
kas Stivenso-Džonsono sindromui ar toksinei epidermio 
nekrolizei, tačiau kliniškai labai naudingas siekiant nustatyti 
epidermio nekrolizę. Pūslelės yra linkusios didėti, jungtis. 
Jų pikas pasiekiamas per 5-7  d. nuo pažeidimų odoje atsi-
radimo dienos. Pūslėms pratrūkus apsinuogina epidermio 
neapsaugotas dermos sluoksnis, kuris yra lengvas taikinys 
infekcijai (1,4).

Stivenso-Džonsono sindromo diagnostikai dažniausiai 
užtenka klinikinio vaizdo. Nustatyti aiškią sindromo prie-
žastį gali būti sunku, nes nėra jokio tam skirto specifiško 
laboratorinio tyrimo. Tokiu atveju reikia įtarti bet kokį naujai 
skirtą ir vartotą vaistą 1-2 savaičių (kartais net 8 savaičių) 
laikotarpiu iki pirmųjų Stivenso-Džonsono sindromo požy-
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mių atsiradimo (5). Reikia nepamiršti, kad panašų klinikinį 
vaizdą gali sąlygoti infekcija, todėl siekiant atmesti virusinę 
ar bakterinę infekciją, verta atlikti serologinius (IgM ir IgG) 
ir PGR tyrimus . Galimi infekcijos sukėlėjai, pasireiškiantys 
panašia klinika: herpes simplex virusas (1 ir 2), varicella-
zoster virusas, citomegalo virusas, Epstein-Barr virusas, 6 
ir 7 tipo žmogaus herpes virusas, parvovirusas ir M. pneu-
moniae (1,5).  

Diagnozuoti sindromą galima atlikus odos biopsiją. 
Mikroskopuojant bioptatą  matomas epidermio nekrozės 
vaizdas, kurį lydi uždegiminė odos infiltracija (1,2).

Nustačius Stivenso-Džonsono sindromą ar toksinę epi-
dermio nekrolizę pirmiausia būtina nutraukti vaisto, galimai 
sukėlusio ligą, vartojimą. Atsižvelgiant į ligos sunkumą, 
rekomenduojama pacientą gydyti nudegimų ar intensyvios 
terapijos skyriuje. Į paciento gydymą įtraukiami įvairių sri-
čių specialistai, siekiant išvengti komplikacijų ir suteikti 
kuo efektyvesnį gydymą. Labai svarbų vaidmenį gydymo 
procese atlieka tinkama žaizdų priežiūra, skysčių, maistinių 
medžiagų balanso palaikymas, kvėpavimo funkcijos užti-
krinimas, tinkamas nuskausminimas ir galimos infekcijos 
monitoravimas (1-3).

Dėl tinkamiausio gydymo diskutuojama, tačiau šiuo metu 
geriausiai kliniškai ištirta gydymo taktika, turinti teigiamą 
efektą, yra  gydymas  kortikosteroidais su ar be intraveninių 
imunoglobulinų terapija. Nesant kontraindikacijų, galima 
skirti trumpą kursą sisteminiais kortikosteroidais, vidutinė-
mis ar didelėmis dozėmis, t. y. 1-2 mg/kg per parą 3-5 die-
nas, pradedant ankstyvoje ligos fazėje per 24 - 48 valandas 
nuo simptomų atsiradimo (5). Sunkiais atvejais intraveninio 
imunoglobulino skiriama 1g/kg per parą 3 paras iš eilės, taip 
pat ankstyvoje ligos fazėje (6). Kiti gydymo metodai įtraukia 
gydymą ciklosporinu, plazmaferezę, TNF-α inhibitorius ar 
skirtingų vaistų kombinacijas. Gydymas antibiotikais turėtų 
būti svarstomas tik tiems pacientams, kuriems kaip pagrin-
dinė ligos priežastis yra įtariama infekcija. 

Per pirmas 24val. po paciento pristatymo į gydymo įs-
taigą, siekiant nustatyti sergančių toksine epidermio nekro-
lize komplikacijų riziką ir mirtingumą, sukurta ir plačiai 
naudojama speciali SCORTEN skaičiuoklė (1 ir 2 lentelės) 
(1,7,8).

Bendras SDS/TEN mirtingumas siekia 25%, apie 10% 
SJS atveju ir 30% TEN atveju (1,7,8). Dažniausios mirties 
priežastys – išsivystęs sepsis, ūminis kvėpavimo funkcijos 
distreso sindromas, daugybinis organų nepakankamumas. 

Paciento gydymas gali užtrukti nuo kelių savaičių ir 
ilgiau, priklausomai nuo Stivenso-Džonsono ar toksinės 
epidermio nekrolizės išraiškos stiprumo, komplikacijų pa-
sireiškimo. Neretai sveikstant formuojasi randinis audinys 
ligos pažeistuose plaukuotose odos srityse ir gleivinėse. Kaip 

liekamieji reiškiniai persirgus liga gali pasireikšti odos hipo-
pigmentaciniai ar hiperpigmentaciniai pokyčiai, alopecija, 
anonichija, striktūros ar lėtinės opos gleivinėse ar netgi su-
trikusį regėjimą ar aklumą (7,8).

Klinikinis atvejis
4 metų ir 10 mėnesių amžiaus berniukas K.G. 2017 metų 

rugsėjo mėnesį hospitalizuotas į Klaipėdos universitetinės 
ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos vaikų sektorių 
dėl staiga atsiradusio odos pakenkimo – pūslių atsiradimo 
ir išsivysčiusio skausminio šoko, Stivenso – Džonsono sin-
dromo. 

Pirmieji ligos požymiai: pūslės odoje pradėjo atsirasti 
3 dienos iki hospitalizacijos, palaipsniui atsirado pūslių ir 
burnos gleivinėje. Pacientas konsultuotas PSPC, diagnozuo-
tas pūlingas tonzilitas, gydytas ambulatoriškai, antibiotiko-

Faktorius Vertinimas Balai
Amžius ≥ 40 metų 1
Piktybiškumas Yra 1
Pažeistas kūno 
paviršiaus plotas

≥ 10% 1

Tachikardija ≥ 120/min. 1
Šlapalo koncen-
tracija serume

≥ 10 mmol/l 1

Gliukozės 
koncentracija 
serume

≥ 14 mmol/l 1

Bikarbonatų 
koncentracija 
serume

< 20 
mmol/l

1

Galima balų 
suma

0-7

SCORTEN 
balai

Nuspėjamas 
mirtingumas 

procentais
0 1%
1 4%
2 12%
3 32%
4 62%
5 85%
6 95%
7 99%

1 lentelė. SCORTEN balų skaičiuoklė

2 lentelė. SCORTEN balų ver-
tinimas
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terapija neskirta. Bėrimui išplitus, formuojantis vietomis 
susiliejančioms pūslėms, joms trūkinėjant ir dėl to intensy-
vėjus skausmui, kreipėsi į Klaipėdos universitetinės ligoninės 
Infekcinių ligų departamento Priėmimo skyrių.

Atvykus vaiko būklė labai sunki. Fiksuota normali tem-
peratūra. Apžiūrint vyravo skausminio šoko klinika. Viso 
kūno oda raudona, kūno odoje daugybė nusilupusių ir šla-
piuojančių pūslių, besiformuojančios naujos. Stebimas lūpų 
patinimas, burnos gleivinės pažeidimas, ryklėje – nekrozinės 
masės. Akių vokai sutinę, junginės paraudusios. Prisilietimas 
prie kūno odos skausmingas. Kitos sistemos – normos ribose.

Atliktame bendraklinikiniame kraujo tyrime leukocitų 
skaičius normalus pagal amžių, stebėta saikinga eozinofilija 
(abs.sk. 0,77 x 109/l, norma 0,01- 0,70 x 109/l),  C – reakty-
vus baltymas 5,43 mg/l.

Hospitalizacijos eigoje atlikti serologiniai tyrimai gali-
mam infekciniam agentui išaiškinti: CMV IgG(+), HSV1 ir2 
IgG(+); imunologiniai tyrimai: ANA(-), ANCA(-). Rastas 
padidėjęs bendras IgE 290 KIU/l (normalus kiekis pagal 
amžių 0-60 IU/l), atlikti alergologiniai testai – rastas padi-
dėjęs antikūnų titras dulkių erkutėms ir katėms. 

Remiantis ANG gydytojo išvadomis diagnozuotas ūminis 
tonzilitas ir abipusis išorinės ausies uždegimas, oftalmologo 
- ūminis konjungtyvitas, dermatologo ir alergologo konsulta-
cijų išvada patvirtino Stivenso-Džonsono sindromo diagnozę.

Skausminio šoko gydymui taikytas nuskausminimas 
opoidiniais analgetikais – morfino infuzija. II kartos cefa-
losporinų antibiotikų priedangoje skirtas intensyvus gydy-
mas intraveniniais gliukortikoidais, infuzoterapija. Esant 
teigiamam gydymo efektui palaipsniui pereita į peroralinę 
gliukokortikoidoterapiją. Suminė GKS dozė siekė 925 mg. 

Stacionarinio gydymo trukmė 21 para: RITS - 16 parų, 
skyriuje – 5 paros.

Odai epitelizavusis ir sugijus gleivinėms pacientas išra-
šytas ambulatoriniam gydymui patenkinamos būklės. Gy-
dymas peroraliniais gliukortikoidais užbaigtas per 1 savaitę 
prižiūrint šeimos gydytojui.

 
Išvada 
Hipererginę organizmo reakciją (SDS) sukėlęs agentas 

liko nenustatytas. Gydymas intensyvios terapijos skyriuje ir 
taikyta gliukokortikosteroidų terapija buvo efektyvi. Laiku 
taikyto gydymo rezultatas: ligos baigtis be ilgalaikių lieka-
mųjų reiškinių.
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CLINICAL CASE REPORT: 
STEVENS-JOHNSON SYNDROME 

J. Česienė, D. Bračkienė, J. Šaknienė, I. Daugalienė, 
G. Bružaitė, E. Petraitis

Key words: Stiven-Johnsons syndrome, toxic epidermal necro-
lysis, SCORTEN scale,  corticosteroids, imunoglobulines.

Summary. We present the clinical case of Stevens-Johnson syn-
drome. This diagnosis was established by evaluation typical symp-
toms and signs in the boy aged 4 years on the first day of hospita-
lization. The cause of the disease was not identified. The outcome 
of the disease was good. We discussed this clinical case and com-
pared with the data in the scientific literature.  
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