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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome-SSSS) παρατηρείται, κυρίως, σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών και εκδηλώνεται με πυρετό, ευερεθιστότητα και καθολικό οστρακιοειδές εξάνθημα που μπορεί να εμφανιστεί και με
φυσαλίδες και ακολουθείται από εκτεταμένη απολέπιση.
ΣΚΟΠΟΣ
Η περιγραφή περιστατικού θήλεος 13 μηνών το οποίο παρουσίασε σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο χωρίς να εμφανίσει πυρετό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κορίτσι 13 μηνών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων λόγω έκθυσης διάχυτου εξανθήματος σε κορμό, άκρα, βουβώνες και πρόσωπο από 3ημέρου. Το παιδί αρχικά εμφάνισε ήπιο οίδημα και ερυθρότητα βλεφάρων. Ακολούθησε έκθυση ερυθηματώδους
μικροκηλιδώδους εξανθήματος στη μηρογεννητική περιοχή με σταδιακή επέκταση στο υπόλοιπο σώμα (κορμό και άκρα). Κατόπιν, παρουσίασε μελιτόχροες δερματικές βλάβες πέριξ της ρινός και επιπεφυκίτιδα άμφω. Προηγήθηκε προ 9ώρου η εισαγωγή-κατανάλωση
μελιού. Λάμβανε αντιισταμινική αγωγή από ιδιώτη παιδίατρο.
Ελήφθησαν καλλιέργεια φαρυγγικού εκκρίματος και δερματικής βλάβης, από τις οποίες η πρώτη ήταν αρνητική ενώ από την δεύτερη απομονώθηκε Staphylococcus aureus.
Η μικρή ασθενής αντιμετωπίστηκε άμεσα με ενδοφλέβια αντισταφυλοκκοκική αγωγή και τοπική αντιμικροβιακή αγωγή στους οφθαλμούς και στις δερματικές βλάβες. Παρουσίασε σταδιακή βελτίωση της κλινικής της εικόνας. Καθ΄όλη τη διάρκεια της νόσου το παιδί
παρέμεινε απύρετο και αιμοδυναμικά σταθερό.

Εικόνα 1. Οίδημα και ερυθρότητα

βλεφάρων με συνοδά επιπεφυκίτιδα

Εικόνα 2. Μελιτρόχροες

δερματικές βλάβες περιξ τις ρινός
και των ρινοπαρειακών πτυχών

Εικόνα 3. Ερυθηματώδες

μικροκηλιδώδες εξάνθημα κορμού

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το Σταφυλοκοκκικό αποφολιδωτικό σύνδρομο αποτελεί μια κλινική οντότητα που πρέπει ο παιδίατρος να την περιλαμβάνει στη διαφοροδιάγνωση του διάχυτου, οστρακοειδούς εξανθήματος ακόμη και στη περίπτωση που ΔΕ συνοδεύεται με πυρετική κίνηση
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