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Santrauka
Tyrimo tikslas − atlikti 2007-2021 metais išspausdintų 
mokslinių šaltinių  apie Sweet sindromą analizę, apiben-
drinti klinikos ypatumus, diagnostiką ir gydymą. 
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Duomenys rinkti 
iš PubMed, Science Direct, UpToDate duomenų bazių.  
Į sisteminę apžvalgą įtrauktos 2007-2021 metų publika-
cijos, kuriose aprašomas Sweet sindromas.
Rezultatai. Sweet sindromas arba karštinė neutrofilinė 
dermatozė pirmą kartą apibūdinta 1964 metais. Tai reta 
uždegiminė būklė, kuriai būdinga temperatūra, odos bėri-
mai ir leukocitozė  su neutrofilija. Dažniausiai pasireiškia 
30-50 metų moterims. Sweet sindromas gali būti klasiki-
nis, vaistų sukeltas ir paraneoplastinis. Klasikinis Sweet 
sindromas susijęs su uždegiminėmis ligomis. Vaistų su-
keltas pasireiškia vartojant granuliocitų kolonijas skati-
nančius veiksnius, o paraneoplastinis dažniausiai būna 
kartu sergant ūmine mieloidine leukemija. Diagnozuo-
jama remiantis A. von den Driesch diagnostikos krite-
rijais. Karštinė neutrofilinė dermatozė įprastai gydoma 
sisteminiais gliukokortikoidais. 

Įvadas
Karštinę neutrofilinę dermatozę, dar kitaip žinomą kaip 

Sweet sindromas, pirmą kartą aprašė britų dermatologas 
Robert Douglas Sweet 1964 metais. Tai reta uždegiminė odos 
liga, kuriai būdinga neutrofilų infiltracija dermoje [1]. Sweet 
sindromo patogenezė nėra galutinai išaiškinta. Labiausiai 
paplitusi teorija teigia, kad padidėjusio jautrumo reakcijos, 
citokinų reguliacijos sutrikimai ir genetinis polinkis yra vie-
nos pagrindinių patologinių mechanizmo dalių. Esant Sweet 
sindromui, odoje atsiranda skausmingų uždegiminių papulių, 
plokštelių ir mazgelių. Dažniausios bėrimų vietos − galūnės, 
kaklas ir veidas. Būdingi ir sisteminiai simptomai, tokie kaip  
galvos ir sąnarių skausmas, bendras silpnumas [2-4]. 

Tyrimo tikslas − atlikti 2007-2021 metais išspausdintų 
mokslinių šaltinių  apie Sweet sindromą analizę, apibendrinti 
klinikos ypatumus, diagnostiką ir gydymą. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros apžvalga. Duomenys rinkti 

iš PubMed, Science Direct, UpToDate duomenų bazių.  Į 
sisteminę apžvalgą įtrauktos 2007-2021 metų publikacijos, 
kuriose aprašomas Sweet sindromas.

Tyrimo rezultatai
Apibrėžtis. Sweet sindromas arba karštinė neutrofilinė 

dermatozė yra reta uždegiminė būklė, pasireiškianti skaus-
mingais papulonoduliniais odos pažeidimais, karščiavimu, 
leukocitoze su neutrofilija. Histologiškai būdinga neutrofilinė 
infiltracija odoje [5]. Sweet sindromas klasifikuojamas į 3 
klinikines kategorijas: klasikinis (idiopatinis) siejamas su 
uždegiminėmis ligomis, vaistų sukeltas ir susijęs su onko-
logija [6].

Klasifikacija. Klasikinis Sweet sindromas dažniausiai 
pasireiškia 30-50 metų moterims.  Jis dažniausiai siejamas 
su viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, gastroenteritais, 
uždegiminėmis žarnyno ligomis, nėštumu. Klasikinio Sweet 
sindromo atveju trečdaliui atsiranda dermatozė [7].

Su medikamentais susijęs Sweet sindromas dažniausiai 
pasireiškia pacientams, kuriems skiriami granuliocitų koloni-
jas skatinantys veiksniai. Kiti medikamentai, galintys sukelti 
Sweet sindromą, yra antibiotikai, antihipertenziniai vaistai, 
antiepileptikai, retinoidai, peroraliniai kontraceptikai [8]. 
Ligos eiga pagerėja, nutraukus vaisto vartojimą [7].

Nemažai daliai (apie 21 % ) pacientų Sweet sindromas 
siejamas su onkologine liga. Iš jų dažniausia onkohematolo-
ginė liga (85%) arba solidiniai  navikai (15%),  dažniausiai 
urogenitalinės sistemos [9]. Su onkologija susijęs Sweet 
sindromas labiausiai siejamas su ūmine  mieloidine leuke-
mija [10], tačiau jis  gali pasireikšti ir kaip paraneoplastinis 
sindromas, esant kitų hematologinių susirgimų, tokių, kaip 
mielodisplastinis sindromas, lėtinė limfocitinė leukemija, 
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ne Hodžkino limfoma ir daugybinė mielominė liga [6]. Kai 
sindromas siejamas su onkologine liga, klinikiniai simptomai 
ne visada gali atitikti klasikinio Sweet sindromo simptomus 
[11].  

Diagnostika. W. Su ir H. Liu (1986) pristatė Sweet 
sindromo diagnostikos kriterijus [12]. Vėliau, 1994 m.,  A. 
von den Driesch juos modifikavo. Klasikinį Sweet sindromą 
galima diagnozuoti, kai jo požymiai atitinka 2 didžiuosius  
ir bent 2 iš 4 mažųjų kriterijų [13]. Kriterijai aprašomi 1 
lentelėje.

Šie kriterijai turi būti vertinami atidžiai, kadangi, pavyz-
džiui, esant onkologinio susirgimo sukeltai neutropenijai, 
leukocitozės gali ir nebūti [8].

Kliniškai odos bėrimai pasireiškia kaip papulės, maz-
geliai ir skausmingos eriteminės plokštelės. Jie būna nuo 
kelių milimetrų iki kelių centimetrų. Dažniausiai bėrimai 
atsiranda veide, kakle ir viršutinėse galūnėse. Kai kuriems 
pacientams padidėja pažeistos odos jautrumas arba pasireiš-
kia deginančio pobūdžio skausmas [2,14]. Be odos bėrimų 
būdingas karščiavimas >38 0C. Be to, pacientai dažnai skun-
džiasi artralgijomis, mialgijomis bendru silpnumu, galvos 
skausmu [2]. 

Jeigu pacientui įtariamas Sweet sindromas, įprastai atlie-
kami tyrimai: bendras kraujo tyrimas, biocheminiai tyrimai, 
eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) ar CRB, šlapimo tyri-
mas, vaisingo amžiaus moterims – nėštumo testas. Jeigu 
pacientui, turinčiam Sweet sindromą kartu pasireiškia ir 
anemija ar trombocitopenija, reikia įtarti hematologinę ligą 
[4]. Papildomi tyrimai atliekami priklausomai nuo paciento 
nusiskundimų [2]. 

Atlikus odos biopsiją, histologiškai būdinga: paviršinėje 
dermoje ryški edema, tanki neutrofilų infiltracija, leukocito-

klazija, endotelio patinimas, vaskulito nebuvimas [2].
Gydymas. Negydant bėrimų, Sweet sindromas gali 

tęstis savaites ar mėnesius [7]. Sergant klasikiniu Sweet 
sindromu, stebimas greitas atsakas į sisteminius kortikos-
teroidus, įprastai skiriama prednizolono 0,5-1 mg/kg doze 
3-4 sav. Simptomai pradeda regresuoti per 48 val., o odos 
bėrimai visiškai išnyksta per 1-2 savaites. Jei pabaigus gy-
dymo kursą liga atsinaujina, tęsiamas gydymas prednizolonu 
2-3 mėn. mažiausia efektyvia doze 5-20 mg/d [9, 15]. Kalio 
jodidas taip gali būti vartojamas gydyti šį sindromą, paprastai 
skiriama 300 mg 3k/d 2 sav. Galimos šalutinės reakcijos: 
skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opos, hipotiroidizmas, 
plaučių edema ir padidėjusio jautrumo reakcijos [9, 15, 8]. 
Esant paraneoplastiniam  Sweet sindromui, svarbiausias 
yra pagrindinio piktybinio naviko gydymas. Tokiu atveju 
hematologai ir onkologai  rekomenduoja skirti ir gydymą 
kortikosteroidais [9].

Išvados
1. Sweet sindromas – reta uždegiminė liga, dažniausia 

30-50 metų moterims. Sindromas gali išsivysti sergant in-
fekcinėmis ligomis, vartojant tam tikrus medikamentus ir 
sergant onkologinėmis ligomis. 

2. Sweet sindromas diagnozuojamas remiantis A. von 
den Driesch diagnostikos kriterijais ir odos biopsija. 

3. Pagrindinis gydymo metodas – sisteminiai gliuko-
kortikoidai.
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Summary
Sweet syndrome, or febrile neutrophilic dermatosis, was first 

described in 1964. It is a rare inflammatory condition characterized 
by fever, skin lesions, and leukocytosis with neutrophilia. It mos-
tly affects women of age 30-50 years. Sweet syndrome is classi-
fied: classical, drug-induced, and paraneoplastic Sweet syndrome. 
Classical Sweet Syndrome  has been linked to inflammatory disea-
ses. Drug-induced occurs in patients receiving granulocyte colony-
stimulating factors, and paraneoplastic is usually associated with 
acute myeloid leukemia. Diagnosis is based on Von den Driesch 
diagnostic criteria. Sweet syndrome is usually treated with syste-
mic glucocorticoids.
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