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Abstract 

Background. EM is a hypersensitivity reaction that varies in the intensity of clinical signs between patients. 

Disease recognition and timely treatment remain a major challenge today due to the multifaceted etiology 

and wide range of treatment options. 

Aim. To review the principles of etiology, clinical manifestation, diagnostics and treatment of erythema 

multiforme.  

Methods. Literature sources were selected from PubMed and UpToDate scientific databases, using the 

keywords and their combinations: erythema multiforme, etiology, diagnostics, treatment.  

Results. EM is a polyethiological syndrome, but as many as 90% of cases are associated with infectious 

origin. EM is characterized by up to 10% damage to the skin area. The typical feature of EM is a target-

type rash, where the rash elements are round and have three color concentric zones. Mucosal lesions are 

seen in 25 – 60% patients with erythema multiforme. EM is usually diagnosed based on the patient’s 

medical history and physical examination, mild EM does not require treatment and resolves spontaneously 

but symptomatic treatment is needed.  

Conclusions. A majority of EM cases are related to infections, mostly HSV infection, as well as medication 

use. The typical feature of EM is a target-type rash, where the rash elements are round and have three color 

concentric zones. EM is usually diagnosed on the basis of the patient’s medical history and physical 

examination, and in unclear cases laboratory tests and skin biopsy should be performed to eliminate other 

dermatoses.  Most cases do not require treatment and resolves spontaneously, although symptomatic 

treatment is significant. 

Keywords: erythema, diagnstics, treatment. 
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Santrauka 

Įvadas. Daugiaformė raudonė (DR) yra padidėjusio jautrumo reakcija, kurios klinikinių požymių 

intensyvumas varijuoja tarp pacientų. Ligos atpažinimas ir laiku skiriamas gydymas išlieka dideliu iššūkiu 

šiandieną dėl etiologijos įvairiapusiškumo ir plataus spektro gydymo galimybių.  

Tikslas. Apžvelgti daugiaformės raudonės etiologijos, klinikinių išraiškų, diagnostikos ir gydymo 

principus.   

Metodai. Literatūros apžvalga atlikta naudojant PubMed ir UpToDate duomenų bazes. Paieškos metu 

naudoti raktiniai žodžiai ir jų kombinacijos: daugiaformė raudonė, etiologija, diagnostika, gydymas.  

Rezultatai. Daugiaformė raudonė – polietiologinis sindromas, tačiau net 90% atvejų siejamas su infekcine 

kilme.  DR būdinga, kad odos ploto pažeidimas siekia iki 10%. Klasikinis DR požymis yra taikinio tipo 

bėrimas, kuomet bėrimo elementai apvalūs ir trijų spalvų koncentrinių zonų. Gleivinių pažeidimai yra 

matomi 25 – 60 % sergančiųjų DR. Daugiaformė raudonė dažniausiai diagnozuojama remiantis paciento 

anamneze ir fizinio ištyrimo duomenimis, lengvos formos DR nereikalauja gydymo ir išnyksta savaime, 

tačiau tikslingas simptominis gydymas.  

Išvados. Didžioji dalis DR atvejų yra susiję su infekcijomis, tarp kurių dažniausia HSV infekcija, taip pat 

medikamentų vartojimu. Klasikinis daugiaformės raudonės požymis yra taikinio tipo bėrimas - bėrimo 

elementai apvalūs ir trijų spalvų koncentrinių zonų. DR dažniausiai diagnozuojama remiantis paciento 

anamneze ir fizinio ištyrimo duomenimis, neaiškiais atvejais, siekiant atmesti kitas dermatozes, turėtų būti 

atliekami laboratoriniai tyrimai ir odos biopsija. Dažniausiai DR nereikalauja gydymo ir išnyksta savaime, 

tačiau reikšmingas simptominis gydymas. 

Raktiniai žodžiai: raudonė, diagnostika, gydymas. 
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1. Įvadas  

Daugiaformė raudonė (DR) yra padidėjusio 

jautrumo reakcija, kurios klinikinių požymių 

intensyvumas varijuoja tarp pacientų (1). 

Ligos atpažinimas ir laiku skiriamas 

gydymas išlieka dideliu iššūkiu šiandieną dėl 

etiologijos įvairiapusiškumo ir plataus 

spektro gydymo galimybių. Ligos metu 

stebimas tipiškas taikinio pobūdžio bėrimas 

su koncentriniais spalvų pokyčiais ir kartais 

kartu esantis burnos, genitalijų, akių 

gleivinės pažeidimas (2). Ilgą laiką DR, 

toksinė epidermio nekrolizė ir Stivenso-

Džonsono sindromas buvo laikomas tuo 

pačiu skirtingo sunkumo susirgimu, tačiau 

dabar daugiaformė raudonė yra pripažinta 

atskira liga, kadangi minimaliai 

pažeidžiamos gleivinės ir apimama tik 1 – 

2% kūno paviršiaus (3,4). DR dažnis yra 

mažesnis nei 1% (5,6), moterys serga 

nežymiai dažniau ir sergamumo skirtumo 

tarp skirtingų rasių nenustatyta (6,7). Liga 

būdingiausia jaunesniems nei 40 metų 

asmenims (6). Tuo tarpu, priešingai nei 

suaugusiems, vaikų DR dažniausiai būdinga 

vyriškosios lyties pacientams, dažniau 

sukelia hospitalizacijas, turi mažesnį atsaką į 

gydymą (8). 

2. Tyrimo tikslas: apžvelgti daugiaformės 

raudonės etiologijos, klinikinių išraiškų, 

diagnostikos ir gydymo principus.  

3. Tyrimo medžiaga ir metodai 

Literatūros apžvalga atlikta naudojant 

PubMed ir UpToDate duomenų bazes. 

Paieškos metu naudoti raktiniai žodžiai ir jų 

kombinacijos: daugiaformė raudonė, 

etiologija, diagnostika, gydymas. Stengtasi 

koncentruotis į paskutinių 5 metų 

publikacijas, tačiau citavimo laikotarpis 

nebuvo ribojamas.  

 

 

4. Etiologija  

Daugiaformė raudonė – polietiologinis 

sindromas, susijęs su imuniniu atsaku (9). 

Didžioji dalis atvejų (90%) siejami su 

infekcijomis (10). Herpes simplex 1 tipo 

(HSV-1) virusas yra dažniausia nustatoma 

priežastis, tačiau stebima ir 2 tipo (HSV-2) 

sukelti ligos atvejai (7). Taip pat yra nustatyta 

daugiaformės raudonės genetinė sąsaja su 

HLA-DQw3, ypač pacientams su HSV 

siejama DR (11). Izoliuota tik gleivines 

pažeidžianti DR dar vadinama Fuchs 

sindromu, kuris yra siejamas ne tik su HSV, 

bet ir su Mycoplasma pneumoniae infekcija 

(12). Vaikams būdingesnė infekcinė 

priežastis – Mycoplasma pneumoniae 

infekcija, o priežastinis ryšys su HSV 

kontroversiškas (13,14). Taip pat literatūroje 

aprašoma ir daug kitų infekcinių ligų 

sukėlėjų, provokuojančių DR išsivystymą, 

tokie kaip Varicella zoster, adenovirusai, 

žmogaus imunodeficito, citomegalo virusai 

bei dermatofitiniai grybeliai (13). Be to, 

nustatyta sąsaja ir su įvairiomis vakcinomis, 

pavyzdžiui, difterijos ir stabligės, hepatito, 

tymų, pneumokoko, gripo, Haemophilus 

influenzae (15-17). Nors vaistai sukelia 

mažiau nei 10% DR atvejų, tačiau nustatyta 

sąsaja su šių neretai vartojamų medikamentų 

grupėmis: NVNU, antibiotikais, statinais, 

TNF-α inhibitoriais, barbitūratais, 

fenotiazinais (10). Retesniu atveju 

daugiaformė raudonė siejama su 

autoimuninėmis, uždegiminėmis žarnyno, 

onkologinėmis ligomis (10,18). Taip pat 

stebimas DR pasireiškimas dėl daug taurino 

turinčių energinių gėrimų vartojimo (19) ir 

autoimuninio progesterono dermatito (20).    

5. Klinikinės išraiškos 

Daugiaformės raudonės klinikinė išraiška 

varijuoja tarp individų (21). DR būdinga, kad 

odos ploto pažaida siekia iki 10%, jei 
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pažeidimas apima 10-30% - tai  atspindi 

Stivenso-Džonsono sindromą arba toksinę 

epidermio nekrolizę, bei daugiau nei 30% 

apimantis odos pažeidimas – toksinę 

epidermio nekrolizę (22). Retai pacientams 

esant DR būdingas savaitę trunkantis ligos 

prodromas - bendras negalavimas, 

karščiavimas, raumenų skausmas, kuris 

pasireiškia  7 - 14 dienų prieš odos pažeidimą 

(23). Būdingi odos pažeidimai, kurių išvaizda 

kinta ligos metu bei gali sukelti deginimo ir 

niežėjimo pojūtį. Iš pradžių atsiranda 

raudonų paburkusių 5 - 20 milimetrų dydžio 

dėmių, jos virsta papulėmis bei dažnai gali 

tiesiog priminti vabzdžio įgėlimą ar papulinę 

dilgėlinę. Klasikinis daugiaformės raudonės 

požymis – taikinio tipo bėrimas, kuomet 

centrinėje dalyje  esanti epidermio nekrozė 

stebima kaip tamsi melsvai raudonos spalvos 

sritis, kartais su  centre esančia pūsle,  aplink 

- šviesesnis edeminis žiedas, toliau - jį 

ribojanti eriteminė zona (6). Atipiniai bėrimai 

gali būti tik dviejų spalvų arba su neaiškiais 

bėrimo elementų kraštais (24). Esant 

atipiniams bėrimams, DR būdingi pakilę 

palpuojami odos pažeidimai, atsirandantys 

pirmiausia galūnėse, priešingai nuo Stivenso-

Džonsono sindromo, kurio metu bėrimo 

elementai nepakilę nuo odos paviršiaus ir 

tipiškai prasideda liemens srityje (20). DM 

bėrimo elementai dažniausiai lokalizuojasi 

viršutinėse galūnėse, dažnai apatinėse 

galūnėse, liemenyje ir veido srityse 

(atitinkamai 80%, 70%, 56,7% ir 23,3%) 

(14). Tipiškai bėrimai pirmiausia būna 

simetriški ant galūnių, ypač tiesiamųjų kūno 

paviršių. Būdinga, kad praėjus bėrimui lieka 

hiperpigmentacija (6).  Gleivinių pažeidimai 

yra matomi 25 – 60 % sergančiųjų DR ir 

pasireiškia eriteminiais, edeminiais 

pokyčiais, kurie gali virsti erozijomis, 

formuotis pseudomembranos, bei gali 

sąlygoti skausmą, apsunkintą maisto ir 

skysčių vartojimą. Dažniausiai pažeidžiama 

burnos gleivinė, taip pat gali būti apimta akių, 

lytinių organų, viršutinių kvėpavimo takų ar  

ryklės gleivinė (8,13,23).  Dažniausiai ligos 

simptomai išnyksta per mažiau nei keturias 

savaites, tačiau esant sunkiai ligos eigai gali 

užsitęsti ir iki šešių savaičių, daliai pacientų 

gali atsirasti pasikartojanti DR forma ir 

nedidelei daliai – nepertraukiama liga 

(6,10,21).   

6. Diagnostika 

Daugiaformė raudonė dažniausiai 

diagnozuojama remiantis paciento anamneze 

ir fizinio ištyrimo duomenimis ir įprastai nėra 

atliekami diagnostiniai testai (1,21), kadangi 

laboratoriniai tyrimai nespecifiški ligai – tik 

sunkiais atvejais stebimas padidėjęs 

eritrocitų nusėdimo greitis, leukocitozė, 

padidėję kepenų fermentų lygiai (6). Taip pat 

Herpes simplex etiologiją gali patvirtinti 

serologiniai tyrimai, tačiau, esant tipiškai 

klinikai, neturėtų būti atliekami (10). Labai 

svarbu anamnezės metu išsiaiškinti apie 

neseniai buvusią infekciją, gretutines ligas, 

medikamentų vartojimą. Serumo 

antinuklearinių antikūnių tyrimas gali padėti 

diferencijuoti bėrimą nuo raudonosios 

vilkligės (6). Neaiškiais atvejais, siekiant 

atmesti kitas dermatozes, turėtų būti 

atliekama odos biopsija. Odos biopsijos 

rezultatai skiriasi priklausomai nuo biopsijos 

paėmimo vietos ir nuo pažeidimo laiko: 

ankstyvoje raudonų dėmių ir papulių 

stadijoje stebima perivaskulinė 

mononuklearų infiltracija, taikinio bėrimo 

edeminėje srityje matomi ryškūs edeminiai 

požymiai, tuo tarpu centrinėje dalyje – 

nekrotiniai keratinocitai ir bazinių epidermio 

ląstelių degeneracija (10,25). Taip pat 

tiesioginė imunofluorescencija gali padėti 
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diferencijuoti nuo autoimuninių pūslinių ligų, 

tokių kaip pūslinis pemfigoidas (21). 

7. Gydymas 

Daugiaformės raudonės gydyme svarbiausias 

veiksnys yra etiologinio veiksnio 

išaiškinimas, įtariamos infekcijos gydymas ar 

bėrimą sukėlusio medikamento nutraukimas. 

Dažnais atvejais lengvos formos DR 

nereikalauja gydymo ir išnyksta savaime, 

tačiau simptomų sumažinimui tikslingas 

geriamųjų antihistamininių preparatų, 

analgetikų, priešuždegiminių, vietinių 

steroidų ir antiseptikų skyrimas (1,21).  

Pacientams su persistuojančia ar buvusia 

Herpes simplex infekcija ankstyvas 

geriamojo acikloviro skyrimas gali sumažinti 

odos pažeidimo apimtį ir trukmę bei 

sumažina atkryčio tikimybę (26). Nedidelės 

apimties tyrimas parodė naudą ilgalaikio 

gydymo valcikloviru, kombinuoto su 

pakaitiniu imunoglobulinu,  trims pacientams 

su IgG1 poklasio trūkumu bei nustatė 

teigiamą poveikį dviems pacientams gydant 

ežiuolės preparatais (27). Kitame tyrime 

įrodyta, kad esant gydymo valcikloviru 

atsparumui, turėtų būti taikoma terapija 

famcikloviru (28). Pacientai, kuriems 

neveiksmingas antivirusinis gydymas, 

pasikartojančios DR metu turėtų būti 

apsvarstytas gydymas dapsonu, 

antimaliariniais preparatais, talidomidu, 

adalimumabu,  imunosupresiniais vaistais – 

azatioprinu, ciklosporinu (26,29,30). 

Sunkesnei formai ir didesniam odos-

gleivinių pažeidimui svarbu užtikrinti mitybą 

ir hidraciją, galimi skirti sisteminiai 

gliukokortikosteroidai – prednizolonas 40-60 

mg per parą 1 – 2 savaites (25). Tyrime, 

kuriame buvo atliekamas genomo 

sekvenavimas, nustatyta su DR susijusi 

heterozigotinė missence mutacija TRPS-1 

gene, lemianti Janus-kinazės signalo 

perdavimo  ir trankskripcijos aktyvaciją, 

todėl  buvo gauti sėkmingi rezultatai DR 

gydant su Janus-kinazės inhibitoriumi 

tofacitinibu. (31).  Viena naujausių studijų 

taip pat atskleidžia, kad sėkmingai DR 

galima išgydyti su fosfodiasterazės 

inhibitoriumi apremilastu (32). 

8. Išvados 

1) Didžioji dalis daugiaformės 

raudonės atvejų yra susiję su 

infekcijomis, tarp kurių dažniausia 

Herpes simplex infekcija, taip pat 

medikamentų vartojimu.  

2) Klasikinis daugiaformės raudonės 

požymis yra taikinio tipo bėrimas - 

bėrimo elementai apvalūs ir trijų 

spalvų koncentrinių zonų.  

3) Daugiaformė raudonė dažniausiai 

diagnozuojama remiantis paciento 

anamneze ir fizinio ištyrimo 

duomenimis, neaiškiais atvejais, 

siekiant atmesti kitas dermatozes, 

turėtų būti atliekami laboratoriniai 

tyrimai ir odos biopsija.  

4) Dažniausiai DR nereikalauja 

gydymo ir išnyksta savaime, tačiau 

reikšmingas simptominis gydymas. 
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