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Побічні реакції (ПР) з боку шкіри при 
застосуванні лікарських засобів (ЛЗ) – це, 
на превеликий жаль, розповсюджені наслід-
ки застосування сучасних медикаментів. 
Здебільшого вони з’являються у вигляді 
свербіння, що супроводжується висипан-
ням, але ці явища швидко зникають після 
відміни лікарських засобів. На жаль, серед 
ПР, що проявляються ураженням шкіри, є 
особливо небезпечні: 

- макулопапульозна екзантема; 
- ангіоневротичний набряк; 
- синдром Стівена-Джонса (ССД); 
- синдром Лайєла; 
- токсичний епідермальний некроліз. 
Серед груп ЛЗ, що найчастіше викли-

кають ПР на шкірі, найбільший відсоток 
припадає на антибактеріальні препарати для 
системного застосування – 40,4%, при міс-
цевому їх використанні при артралгіях та 
міалгіях ПР зустрічаються відносно рідко – 
0,6%.  

 

Системні прояви з боку шкіри та її похідних 
при застосуванні лікарських препаратів,  
зареєстрованих в Україні (1996-2006 р.р.) 

Системні 
ураження 

Кількість  
побічних  
реакцій 

Відсотки 

Ураження шкіри та її 
похідних 5536 99,6 

Синдром Стівенса-
Джонса 11 0,2 

Синдром Лайєлла 11 0,2 

Разом 5558 100 

ССД – стан, який потенційно загрожує 
життю. Звичайно він виникає при застосу-
ванні ЛЗ, проявляється ураженнями шкіри 
та слизової оболонки, зокрема значним по-
шкодженням їхньої цілісності, відшаруван-
ням епідермісу, утворенням множинних пу-
хирів, що мають тенденцію до злиття, нек-
ротизування, виразок (Bachot, Roujeau, 
2003). Показник смертності у хворих із ССД 
коливається у межах від 5 до 15%. 

Думки авторів стосовно цього синд-
рому суперечливі. Basex та співавтори, вва-
жають що ця хвороба подібна до синдрому 
Лайєлла; на їх думку, синдром Стівенса–
Джонса є середньої тяжкості формою, а си-
ндром Лайєлла – тяжкою формою одного і 
того ж синдрому. Kaposi та більшість дослі-
дників після нього вважають, що це різно-
вид ексудативної багатоформної еритеми. 

Критерії діагностики ССД 
• Зв'язок клінічних проявів з вживан-

ням ліків. 
• Лікування одним лікарським препа-

ратом. 
• Тривалість сенсибілізації – не менше 

5-7 днів. 
• Прояви у вигляді симптомів класич-

ного алергічного захворювання. 
• Повернення симптомів при повтор-

ному призначенні та їх зменшення при від-
міні лікарського засобу. 

• Позитивні алергологічні та імуноло-
гічні тести. 

Діагностика 
• Анамнез. 
• Шкірні проби (аплікаційні, прік та 

внутрішньошкірні тести). 
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Лабораторна діагностика: 
• Виявлення реакцій анафілактичного, 

Ig E – залежного типу. 
• Визначення Ig E-антитіл, пов'язаних 

з базофілами. 
• Визначення рівня імунних комплек-

сів. 
• Визначення реакцій цитотоксичного 

та проміжного типу in vitro. 
• Діагностика клітинно-опосередкова-

них реакцій. 
Лікування 
• Елімінація медикаментозного препа-

рату. 
• Симптоматична терапія. 
• Специфічна гіпосенсибілізація (ден-

ситизація). 
Профілактика 
• Ретельний збір фармакологічного 

анамнезу. 
• Уникати поліпрагмазії (призначення 

великої кількості ліків одночасно). 
• Знати, до якої хімічної групи нале-

жить медикамент. 
• Уникати призначення гістамінолібе-

раторів при захворюваннях ШКТ. 
• Призначення препарату в дозі, від-

повідній віку та масі тіла пацієнта. 
Наводимо випадок синдрому Стівена-

Джонса. 
Хворий Ш., 1954 р. народження, зна-

ходився на лікуванні у відділі онкопатології 
ЛОР-органів з 16.10.06 по 27.10.06 р. з діаг-
нозом: Cancer гортані серединної локаліза-
ції, стадія III, T3N0M0, клінічна група II.  

Призначено хірургічне втручання. 
19.09.06 р. – виконано хордектомію з вида-
ленням пухлини гортані по типу екзентера-
ції. 

В післяопераційному періоді призна-
чено цефтриаксон – 1,0 мл 2 рази на день 
в/м, 0,1% розчин атропіну – по 0,8 мл 2 рази 
на день, кетанов – 1,0 г 2 рази на день. На 
третій день після операції о 18 г. при вве-
денні цефтриаксону з’явились скарги на 
свербіння, уртикарний висип (фото 1). 

Черговим анестезіологом було при-
значено дексаметазон – 4 мг в/м, тіосульфат 
натрію – в/в, глюконат кальцію – в/в. Стан 
хворого поліпшився.  

Аналіз крові від 24.10.06 р.: відмічено 
підвищення кількості еозинофілів до 3%. 

Стан хворого погіршився: збільши-
лась кількість елементів висипань. Призна-
чена консультація алерголога, який відмітив 
наявність на шкірі еритематозно–
папульозного висипу з уртикарними елеме-
нтами, здебільшого на долонях та стопах. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 1. 
 
 
 
ДЗ: гостра медикаментозна алергія на 

введення цефтриаксону, синдром Стівена-
Джонса. У відділ фармакологічного нагляду 
Державного фармакологічного центру МОЗ 
України відправлено повідомлення про по-
бічні реакції (ПР) на лікарські засоби. При-
значено лікування: гідрокортизон – 200 мг 
на 20,0 мл фіз. розчину в/в, дексаметазон – 8 
мг в/м, панангін – 10,0 мл в/в струйно, ла-
зикс – 2,0 мл в/в, полькортолон – 6 
табл./добу. 

25.10.06 р. – стан хворого погіршився: 
збільшилась кількість елементів висипань. 
 26.10.06 р. – повторна консультація алерго-
лога: на шкірі – еритематозно-папульозний 
висип з уртикарними елементами, здебіль-
шого на долоня та стопах. 
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Підвищено дози кортикостероїдів: гі-
дрокортизон – 200 мг на 20,0 мл фіз. розчи-
ну в/в, дексаметазон – 8 мг в/м, панангін – 
10,0 мл в/в струйно, лазикс – 2,0 мл в/в, 
полькортолон – 6 табл./добу. На 5-й день 
після операції на шкірі зберігаються ділянки 
десквамації, лущення. На шкірі тулуба, кін-
цівок відмічаються набряк зони застійної 
гіперемії, інфільтрація, ліхеніфікація, серо-
зно-кров’янисті кірки (фото 2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 2. 

ДЗ: гостра медикаментозна алергія на 
введення цефтриаксону, синдром Стівенса–
Джонса, фаза зворотного розвитку. 

Зменшено дози стероїдів: дексамета-
зон – 8 мг на добу, панангін – 10,0 мм в/в 
струйно. На 6-й день після операції хворому 
призначено дексаметазон – 8 мг 2 рази на 
добу, полькортолон – 3 табл. на добу, мазь 
“Тридерм” для обробки уражених ділянок 
шкіри.  

На 7-й день після операції пацієнта 
виписано із стаціонару в задовільному ста-
ні. Надано рекомендації.  

 Підсумовуючи даний випадок, треба 
відмітити, що при ССД необхідно відразу 
припинити введення медикаменту, застосу-
вання якого спричинило розвиток захворю-
вання. Подальша тактика полягає в призна-
чені симптоматичного лікування та специ-
фічної десенсибілізації. 

 Дискусійним залишається питання 
щодо кортикостероїдів, які, за даними де-
яких дослідників, призводять до збіль-
шення показників смертності при цій па-
тології. 

Питання про ризик, який лікар бере на 
себе при лікуванні медикаментозними засо-
бами, залишається відкритим у зв'язку з ве-
ликою кількістю алергічних реакцій, що ви-
никають при призначенні лікарських препа-
ратів. Саме тому ретельний збір фармаколо-
гічного анамнезу, уникання поліпрагмазії та 
застосування ЛЗ в дозі відповідно до віку і 
маси тіла хворого зменшує ризик виник-
нення цього синдрому. 
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