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Περίληψη: Στην παρούσα κλινική περίπτωση παρουσιάζε-
ται ένα περιστατικό με εξάνθημα και εμπύρετο, το οποίο ει-
σήχθη στη Β’ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 
Κέρκυρας. Μετά από αρκετές μέρες νοσηλείας και δίχως να 
υφίεται η συμπτωματολογία, παρά την αντιβιοτική αγωγή 
και δίχως οι παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις να 
οδηγήσουν τους ιατρούς σε κάποια διάγνωση, παραπέμ-
φθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Εκεί έγινε οστεομυελι-
κή βιοψία και ο ασθενής διαγνώσθηκε με Τ non-Hodgkin 
λέμφωμα. Κατά την εξέλιξη της εργασίας παρουσιάζονται 
συνοπτικά διάφορες ασθένειες με εμπύρετο και εξάνθημα 
που δεν θα πρέπει να λείπουν από τη διαφοροδιαγνωστική 
φαρέτρα του κλινικού ιατρού.

Εισαγωγή

Ο ασθενής με πυρετό και εξάνθημα αποτελεί συχνά μια δια-
γνωστική πρόκληση για τον ιατρό. Η εμφάνιση ενός εξανθή-
ματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σε συνδυασμό με 
λοιπά κλινικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένη 
διάγνωση και στη χορήγηση της κατάλληλης και απαραίτητης 
θεραπείας ή στο σημαντικό έλεγχο τυχόν υπεύθυνης λοίμω-
ξης.  

Ενδιαφέρουσα περίπτωση
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Παρουσίαση περιστατικού

Ασθενής άνδρας 41 ετών  προσέρχεται περιπατητικός 
αιτιώμενος εμπύρετο έως 410C  από 24ώρου χωρίς ρίγος, 
με φρίκια.  Δεν αναφέρει δυσουρικά ενοχλήματα, διάρ-
ροιες, βήχα, κυνάγχη. Κατά την κλινική εξέταση ανευρέ-
θησαν  ψηλαφητό  ήπαρ και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθη-
μα διάχυτο, στην κοιλιακή χώρα (εικόνα 1). Λεμφαδένες 
τραχηλικοί και υπερκλείδιοι ήταν αψηλάφητοι, ενώ αντι-
θέτως ήταν ψηλαφητοί 2 βουβωνικοί λεμφαδένες αμφο-
τερόπλευρα και 1 μασχαλιαίος αριστερά, οι οποίοι ήταν 
ευκίνητοι και ανώδυνοι. Από την υπόλοιπη κλινική εξέτα-
ση δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα. Από το ατο-
μικό του ιστορικό ανέφερε μία χειρουργηθείσα κύστη 
κόκκυγος προ 1,5 έτους. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο, 
που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και 
στα πλαίσια διερεύνησης του εμπύρετου, προέκυψαν τα 
στοιχεία, που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. To πλακάκι 
από δείγμα περιφερικού αίματος έδειξε ενεργοποιημένα 
λεμφοκύτταρα στο 4% χωρίς τοξική κοκκίωση. 

Ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες και καλλιέργειες ούρων 
και κοπράνων, οι οποίες ήταν στείρες μικροβίων. Η πα-
ρασιτολογική κοπράνων ήταν αρνητική, ενώ στη γενική 
κοπράνων ανευρέθησαν μύκητες, πυοσφαίρια και ερυ-
θρά. Οι καρκινικοί δείκτες ήταν αρνητικοί, όπως και ο 
εργαστηριακός ανοσολογικός έλεγχος (ΑΝΑ, ANCA, AMA 
M2). Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν αυξημένοι 
τίτλοι IgG για CMV, VCA, HSV, RUBE, οι οποίοι θεωρήθη-
καν διασταυρούμενη αντίδραση. H β-HCG δεν ήταν ανι-
χνεύσιμη και η TSH ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. 

΄Εγινε ΟΝΠ (οσφυονωτιαία παρακέντηση). Η μικρο-
σκοπική εξέταση του ΕΝΥ (εγκεφαλονωτιαίου υγρού) 
έδειξε 5 κύτταρα (λεμφοκύτταρα) και η χρώση Gram δεν 
ανέδειξε μικροοργανισμούς. Η βιοχημική ανάλυση του 
ΕΝΥ είχε ως εξής:  γλυκόζη  66mg/dl,  LDH 50IU/l και το 
λεύκωμα 48mg/dl. Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών έδειξε 
αλβουμίνη 48,7%, α1 σφαιρίνη 4,5%, α2 12,3%, β 13,2%, 
γ 21,3%. Τέλος, HBsAg/Anti-HCV/Anti-HΒcII/HBcAb-IgM/ 
HIV Ag-Ab: (-), ενώ η εξέταση RPR για τη σύφιλη ήταν αρ-
χικά αρνητική και θετικοποιήθηκε κατά την 7η ημέρα της 
νοσηλείας του. Το Triplex καρδιάς δεν έδειξε ιδιαίτερα ευ-
ρήματα, το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας έδειξε αύξηση 
ορίων ΑΡ λοβού του ήπατος και η αξονική τομογραφία 
εγκεφάλου δεν είχε παθολογικά ευρήματα. Η αξονική 
τομογραφία θώρακος έδειξε τα εξής: πολύ μικρή πλευρι-
τική συλλογή άμφω και ομάδα λεμφαδένων (διαμέτρου 
<1 εκ.) σε αμφότερες τις μασχαλιαίες κοιλότητες. Αξονι-
κή τομογραφία κοιλίας ανέδειξε αύξηση των διαστάσεων 
ήπατος (ΚΟΔ 17,5 εκ) και σπληνός 14 εκ., ελάχιστη πο-
σότητα υγρού ενδοπυελικά δεξιά, χωρίς παραορτικούς ή 
ενδοπυελικούς λεμφαδένες με παρουσία όμως μικρών 
δεξιών βουβωνικών λεμφαδένων (διαμέτρου <1εκ.). 

Από την ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού, τη 
βυθοσκόπηση και την οδοντιατρική εξέταση, δεν ανα-
δείχθηκαν παθολογικά ευρήματα. ΄Εγινε μυελόγραμμα, 
το οποίο ήταν φυσιολογικό, χωρίς ξένα κύτταρα ή παρά-
σιτα. ΄Εγινε βιοψία δεξιού βουβωνικού λεμφαδένα με 
λεπτή βελόνα (FNA), η οποία ανέδειξε άφθονο λεμφικό 
ιστό, αποτελούμενο κυρίως από ώριμα λεμφοκύτταρα 

Πίνακας 1. 
Εργαστηριακό προφίλ ασθενούς

Εικόνα 1. 
Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα στην κοιλιακή χώρα
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και λιγότερα ανοσοβλαστικά κύτταρα, εικόνα συμβατή 
με ανοσολογικού τύπου διέγερση του λεμφαδένα. Χρειά-
στηκε περαιτέρω έλεγχος με βιοψία του λεμφαδένα, την 
οποία ο ασθενής αρνήθηκε επανειλημμένως. 

΄Υστερα από 14ήμερη παραμονή και διερεύνηση και 
χωρίς ύφεση του εμπύρετου, ο ασθενής παραπέμφθηκε 
σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου τελικά έγινε οστεομυ-
ελική βιοψία και τέθηκε εν τέλει η διάγνωση του Τ non 
Hodgkin λεμφώματος.

Συζήτηση

Η εκτίμηση ενός ασθενούς με εμπύρετο και εξάνθη-
μα οποιασδήποτε μορφολογίας είναι πρόκληση, καθώς η 
διαφοροδιάγνωση αυτής της κατάστασης είναι ιδιαίτερα 
εκτενής2. Τα πιθανά αίτια παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

Σημαντικό κατά την προσέγγιση του ασθενούς είναι 
αρχικά η λήψη σωστού ιστορικού, ενώ επίσης επικουρι-
κά στοιχεία για τη διάγνωση προκύπτουν από την κλινι-
κή εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο3. Συγκεκριμένα, 
κατά τη λήψη ιστορικού θα πρέπει να συλλέγονται πλη-

ροφορίες σχετικά με πρόσφατο ταξίδι σε κάποια ανα-
πτυσσόμενη χώρα, τυχόν επαφή με φύση ή ζώα, λήψη 
φαρμάκων, επαφή με νοσούντες με παρόμοια κλινική 
εικόνα, ιστορικό βαλβιδοπάθειας, τυχόν ανοσοκαταστο-
λή ή ύπαρξη σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος 
(ΣΜΝ)4.

Σημαντικό επίσης κατά τη λήψη του ιστορικού είναι η 
διευκρίνιση της χρονικής συσχέτισης πυρετού και εξαν-
θήματος, η αρχική εντόπιση του εξανθήματος και στη 
συνέχεια ο τρόπος διασποράς του.

Κατά την κλινική εξέταση θα πρέπει αρχικά να προσ-
διοριστεί το είδος της βλάβης. Εν προκειμένω, στο πε-
ριστατικό, που παρουσιάστηκε ανωτέρω, επρόκειτο για 
κηλιδοβλατιδώδη εξανθήματα. Είναι χρήσιμο να δια-
κρίνουμε όμως τις κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες, από τις 
πετέχειες, τις φυσαλιδώδεις, τις πομφολυγώδεις, τις 
φλυκταινώδεις δερματικές αλλοιώσεις, τις πετέχειες, τα 
οζίδια  και τις εσχάρες. Στη συνέχεια, κατά την κλινική 
εξέταση των συστημάτων είναι απαραίτητη και η νευρο-
λογική εκτίμηση του ασθενούς, όπως επίσης ο έλεγχος 
για τυχόν λεμφαδενοπάθεια ή  και ηπατομεγαλία και ο 
έλεγχος τυχόν προσβολής στοματικού, οφθαλμικού ή  και  
γεννητικού βλεννογόνου5. 

Επόμενο βήμα στην προσέγγιση του ασθενούς είναι 
ο εργαστηριακός και παρακλινικός έλεγχος. Σε αυτή τη 
φάση, πλην του αδρού ελέγχου με λευκά αιμοσφαίρια 
και περιφερικό πλακάκι, ταχύτητας καθίζησης ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), ηπατική βι-
ολογία και νεφρική λειτουργία, είναι απαραίτητη η καλ-
λιέργεια βιολογικών υγρών (ούρα, αίμα, εκκρίσεις ανα-
πνευστικού, υγρό πομφόλυγας). 

Ο ορολογικός έλεγχος είναι χρήσιμος (όχι όμως στην 
οξεία φάση της νόσου) και κυρίως για την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης σύφιλης, HIV, συστηματικού ερυθηματώ-

Εξάνθημα σε συνδιασμό με εμπύρετο- παρουσίαση περιστατικού με διάγνωση Τ non – HODGKIN 
λεμφώματος

Πίνακας 3. 
Βήματα για την τελική διάγνωση

Πίνακας 2. 
Πιθανά αίτια εξανθήματος

Ιοί
Βακτήρια

Σπειροχαίτες
Ρικέτσιες
Φάρμακα

Ανοσολογικοί παράγοντες
Κακοήθειες
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δους λύκου και ρευματοειδούς αρθρίτιδας6.  
Σε περίπτωση που η δερματική βλάβη είναι φυσαλι-

δώδης είναι χρήσιμη μία εξέταση, που ονομάζεται Tzanck 
test, κατά την οποία λαμβάνεται δείγμα από τη βάση της 
φυσαλίδας, αφού προηγηθεί ρήξη αυτής7. Στη συνέχεια, 
ακολουθεί μικροσκοπική εξέταση του δείγματος για τυ-
χόν ύπαρξη κυττάρων Tzanck (εικόνα 2), τα οποία εμφα-
νίζονται σε κοινή πέμφιγα, CMV, HSV, έρπη ζωστήρα και 
ανεμευλογιά. Σε περίπτωση που οι δερματικές βλάβες 
είναι φλεγμονώδη οζίδια ή έλκη ή εμμένουσες πετέχειες, 
είναι χρήσιμη η λήψη βιοψιών8. 

Ασθένειες, οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν 
ιστολογικά, είναι ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, 
το πολύμορφο ερύθημα, η δευτεροπαθής σύφιλη, αλ-
λεργική αγγειίτιδα, ερπητικές λοιμώξεις, μυκητιασικές 
λοιμώξεις και ο Rocky Mountain spotted fever (πίνακας 
4).

Γενικά στοιχεία για κλινικές περιπτώσεις που 
εμφανίζουν εμπύρετο με εξάνθημα

Το κηλιδοβλατιδώδες και κεντρικής κατανομής εξάν-
θημα με διασπορά προς τα άκρα είναι η συχνότερη από 
τις περιπτώσεις, στις οποίες κατηγοριοποιούνται τα αίτια 
του εμπύρετου εξανθήματος. Στον πίνακα 5 αναφέρονται 
τα αίτια που θα πρέπει να διερευνηθούν σε περίπτωση 
που το εξάνθημα του ασθενούς είναι κηλιδοβλατιδώδες 
και εμφανίζεται αρχικά κεντρικά. Από αυτά τα αίτια τα 
συχνότερα είναι οι ιοί και τα αυτοάνοσα νοσήματα9.

Στον πίνακα 6 καταγράφονται οι αιτίες κατά τις οποί-
ες το εξάνθημα εμφανίζεται εξ’ αρχής περιφερικά. Εδώ 
περιλαμβάνεται και το λέμφωμα, που διαγνώστηκε στον 
ασθενή, που παρουσιάσθηκε ανωτέρω.

Εικόνα 2. 
Tzanck κύτταρα (πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα)

Εικόνα 3. 
Χαρακτηριστικό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα από 

αλλεργία σε αντιβιοτικό με αμοξυκιλλίνη

Πίνακας 4. 
Tzanck κύτταρα (πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα)

Πίνακας 5. 
Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα κεντρικής κατανομής
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Ακολουθεί ο πίνακας 7 με την καταγραφή των αιτιών 
του φυσαλιδώδους εξανθήματος10 . Εδώ παρατηρείται η 
καταγραφή για 2η φορά της νόσου Hand-foot-and mouth 
disease (η οποία έχει αναφερθεί και στο περιφερικό 
εξάνθημα). Αυτό συμβαίνει, γιατί σε πολλές ασθένειες το 
εξάνθημα σταδιακά αλλάζει μορφολογία και χαρακτηρι-
στικά. Συνεπώς σε κάποιες περιπτώσεις, αναλόγως με τη 
φάση της νόσου, μπορεί να καταγραφούν διαφορετικά 

δερματολογικά χαρακτηριστικά.
Στον πίνακα 8 αναφέρονται οι αιτίες του πετεχειώ-

δους εξανθήματος σε συνδυασμό με εμπύρετο. Σε αυτή 
την κατηγορία των εξανθημάτων περιλαμβάνεται η μη-
νιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, κατάσταση την οποία θα 
πρέπει ο κλινικός ιατρός να υποψιάζεται εγκαίρως, λόγω 
της αυξημένης σοβαρότητας και θνητότητας, που παρου-
σιάζει.

Εξάνθημα σε συνδιασμό με εμπύρετο- παρουσίαση περιστατικού με διάγνωση Τ non – HODGKIN 
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Εικόνα 5. 
Χαρακτηριστικό εξάνθημα από έρπη ζωστήρα

Πίνακας 8. 
Πετεχειώδες εξάνθημα

Εικόνα 4. 
Ερυσίπελας

Πίνακας 6. 
Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 

περιφερικής κατανομής

Πίνακας 7. 
Φυσαλιδώδες εξάνθημα
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Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 9) αναφέρονται τα αί-
τια για το συρρέον αποφολιδωτικό ερύθημα11.

Στην περίπτωση που το εξάνθημα έχει τη μορφολο-
γία οζιδίου, τα πιθανότερα αίτια, όταν αυτό συνδυάζεται 
με πυρετική κίνηση12, είναι τρία και καταγράφονται στον 
πίνακα 10.

Στον τελευταίο πίνακα (πίνακας 11) αναφέρονται τα 
αίτια των ελκωτικών και κνιδωτικών εξανθημάτων, πάντα 
με την προϋπόθεση ότι συνυπάρχει εμπύρετο.

Summary 
«Fever and Rash - Clinical Case presentation of non - 
Hodgkin lymphoma
Tsigaridas N., Pelechas E.

In the current clinical case we present an incident 
with fever and rash, which was internated in the Second 
Department of Internal Medicine of the General Hospital 
of Corfu. After several days of hospitalization with the 
symptoms to persist despite treatment with antibiotics 
and without any diagnosis from the paraclinical and 
laboratory examinations, the patient was sent to a tertiary 
hospital. There, the patient undergone a bone marrow 
biopsy and was diagnosed with a non-Hodgkin T-cell 
lymphoma. In the course of the current presentation 
there are summarized various diseases with fever and 
rash that should not be missing from the differential 
diagnosis of the clinical doctor.
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