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Διαγνωστική διερεύνηση φωτοδερματοπαθειών
ΑλέξΑνδρος Ι. ςτρΑτηγος

Φωτοβιολογικό τμήμα, Πανεπιστημιακή δερματολογική Κλινική, νοσοκομείο «Ανδρέας ςυγγρός»

Κατάταξη φωτοδερματοπαθειών

Φωτοπροκαλούμενα νοσήματα
Νοσήματα που προκαλούνται από την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας 
πάνω στο δέρμα και την έκλυση παθολογικών ανοσολογικών αντιδράσεων.
Φωτοεπιδεινούμενα νοσήματα
Νοσήματα με ανεξάρτητη παθογένεια στα οποία η επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας επιδεινώνει την κλινική τους εικόνα.

Φωτοπροκαλούμενα νοσήματα

Ιδιοπαθείς 
φωτοδερματοπάθειες

Φωτοευαισθησία 
εκ φαρμάκων

Γενοδερματοπάθειες

Πολύμορφο εξάνθημα 
εκ φωτός
 
Ηλιακή κνίδωση
Ακτινική κνήφη
Ευλογιοειδής ιδρώα
Χρόνια ακτινική δερμα-
τίτιδα
 
 

Αντιβιοτικά
Αντιψυχωσικά
Αντιυπερτασικά
Μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη
Αντιδιαβητικοί παράγο-
ντες
Αντιλιπιδαιμικοί παρά-
γοντες
Αναστολείς πρωτεα-
σών
 

Μελαγχρωματική ξηρο-
δερμία
Τριχοθειοδυστροφία
Σύνδρομο Bloom
Σύνδρομο Rothmund 
Thompson
Σύνδρομο Smith Lemli 
Opitz
Όψιμη δερματική πορ-
φυρία
Ερυθροποιητική πρωτο-
πορφυρία

Φωτοεπιδεινούμενα νοσήματα

Κολλαγονώσεις
Ερυθηματώδης λύκος
Δερματομυοσίτιδα
Αυτοάνοσα πομφολυ-
γώδη
 

Ψωρίαση
Ατοπική Δερματίτιδα
Ομαλός λειχήνας
Λεύκη
Πελάγρα
Επιχείλιος έρπητας

Ροδόχρους νόσος / 
ακμή
 
 
 
 

Αντιδράσεις του φυσιολογικού δέρματος  
στην υπεριώδη και ορατή ακτινοβολία

1

Παθολογικές αντιδράσεις του δέρματος

1.  Κνιδωτικές, βλατιδώδεις, βλατιδοφυσαλιδώδεις, πομ-
φολυγώδεις, εκζεματικές, λειχηνοειδείς, ερυθροδερ-
μικές, λεμφωματώδεις, ουλωτικές μορφολογίες. 

2.  Αντιδράσεις άμεσης και επιβραδυνόμενης υπερευ-
αισθησίας.

3.  Φωτοτοξικές και φωτοαλλεργικές αντιδράσεις.

Γιατί είναι δύσκολη η διερεύνηση  
των φωτοδερματοπαθειών

Χρήσιμα στοιχεία από το ιστορικό
 
Ηλικία, φύλο PLE (νέες γυναίκες), ΧΑΔ (άνδρες)

Ηλικία έναρξης, οικογενειακό 
ιστορικό

Πορφυρίες, ακτινική κνήφη (πρώιμη έναρ-
ξη)

Εποχιακή κατανομή Ιδιοπαθείς (άνοιξη, καλοκαίρι), Ροδόχρους 
νόσος (όλο το χρόνο)

Χρονική σχέση με ηλιακή έκ-
θεση

Άμεση (ηλιακή κνίδωση, πρωτοπορφυρία) 
Επιβραδυνόμενη (PLE, ΧΑΔ, φωτοαλλεργικές 
αντιδράσεις)

Διάρκεια εξανθήματος Ώρες (ηλιακή κνίδωση), <7-15 μέρες (PLE), 
>30 μέρες (LE, XAΔ, φάρμακα)

Φωτοπροσαρμογή Απουσία εξανθήματος σε χρόνια εκτεθειμένα 
σημεία (πρόσωπο)

Φάρμακα Θειαζίδες, κινολόνες, αμιοδαρόνη, τετρακυ-
κλίνες, φαινοθειαζίνες

Ιατρικό ιστορικό, γενική κα-
τάσταση

Αρθρίτιδα, Raynaud, Aτοπία, Θυρεοειδής

Άλλες δερματοπάθειες Ψωρίαση, ατοπική δερματιτίδα
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1.  Το εξάνθημα συχνά δεν υπάρχει κατά την κλινική εξέταση
2.  Η λήψη του ιστορικού είναι μακρά και σύνθετη
3.  Η διάκριση μεταξύ φωτοπροκαλούμενων και φωτοεπιδεινούμενων νοσημάτων 

είναι δύσκολη
4.  Συνύπαρξη > 1 φωτοδερματοπάθειας (PLE και ηλιακή κνίδωση)
5.  Οι φωτοβιολογικές δοκιμασίες προϋποθέτουν χρόνο, εξοπλισμό και προ-

σωπικό
6.  Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις αποκλεισμού

Ερύθημα                                      Μελάγχρωση
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Κλινική εξέταση

• Το εξάνθημα βρίσκεται σε φωτοεκτεθειμένα σημεία.
•  Διακριτά σημεία διαχωρισμού σε περιοχές που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένες 

στο ηλιακό φώς.

Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός

1.  Συχνότερη ιδιοπαθής φωτοδερ-
ματοπάθεια

2. Γυναίκες > άνδρες
3. Ανοιξη, καλοκαίρι
4.  Πολύμορφο από ασθενή σε α-

σθενή, αλλά μονομορφικό στον 
ίδιο ασθενή

5.  Καθυστερημένη εμφάνιση (30 
λεπτά ως 24/48 ώρες)

6.  Φωτοεκτεθειμένα μέρη
7.  Διάρκεια 1-2 εβδομάδες

Κλινική εξέταση: βλάβες / μορφολογία

Βλατιδώδεις, βλατιδο-
φυσαλιδώδεις

Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός

Eρύθημα, έγκαυμα Φαρμακευτική ευαισθησία 
Φωτοτοξικές αντιδράσεις

Κνιδωτικές Ηλιακή κνίδωση

Πομφολυγώδεις Όψιμη δερματική πορφυρία

Ανεμευλογιοειδείς Ευλογιοειδής ιδρώα

Εκζεματικές Χρόνια ακτινική δερματίτιδα, φωτοαλλεργία

Κνήφη Ακτινική κνήφη

Ερυθροδερμία Χρόνια ακτινική δερματίτιδα

Κνησμός Ηλιακή κνίδωση, πρωτοπορφυρία, PLE

Eυρυαγγείες Ροδόχρους νόσος, κολλαγονώσεις, φάρμακα

Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός
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Εαρινό εξάνθημα των ώτων (Juvenile spring eruption)

1.  Βλατιδοφυσαλιδώδες εξάνθημα στα πτε-
ρύγια των ώτων

2.  Εμφανίζεται με επιδημικές εξάρσεις σε νε-
οσύλλεκτους / παιδιά κατασκηνώσεων

3.  Καλόηθες / αυτοϊώμενο (παραλλαγή του 
PLE κατά μερικούς)

Aκτινική κνήφη 

1. Έναρξη στην παιδική ηλικία
   • Συσχέτιση με HLA-DR4-DRB1-0407
2.  Εκδοροποιημένες βλατίδες με στοιχεία λειχηνοποίησης, εφελκιδοποίη-

σης
   • Όλο τον χρόνο
   • Φωτοκαλυμμένα και φωτοεκτεθειμένα μέρη
3. Προσβολή ρινός, χειλέων και επιπεφυκότων

Ηλιακή κνίδωση 

1. Άμεση - τύπου Ι - κνιδωτική αντίδραση στο ηλιακό φώς (UV+ορατό)
2. Βλάβες σε φωτοεκτεθειμένα μέρη (πρόσωπο, λαιμός, V στήθους)
3. Άμεση έναρξη (σε λιγότερο από 15 λεπτά από την έκθεση)
4. Ταχεία υποχώρηση (<24 ώρες)
5. Αναπαραγωγή εξανθήματος με UVA και ορατά μήκη κύματος

Ευλογιοειδής ιδρώα (Hydroa vacciniforme)

1. Σπάνια φωτοδερματοπάθεια (1 στους 300.000)
2.  Έναρξη στην παιδική ηλικία (6-8 έτη), αυτόματη υποχώρηση στην εφη-

βεία
3.  Ομφαλωτές φυσαλίδες σε φωτοεκτεθειμένα μέρη που εφελκιδοποιούνται 

και καταλείπουν ανεμευλογοειδείς ουλές
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Xρόνια ακτινική δερματίτιδα 

1. Συχνότερο σε άνδρες > 50 ετών 
2.  Εκζεματοποιημένο εξάνθημα σε φωτοεκτεθει-

μένα σημεία
3. Παραλλαγές

• Ερυθροδερμία
• Διηθημένες βλάβες (ψευδολεμφωματώδης)

4. Ιστορικό ατοπίας
• Πολλαπλές εξ’ επαφής αλλεργίες

5.  Φωτοευαισθησία σε UVB, UVA και ορατό φώς 
(50%)

Φαρμακευτική φωτοευαισθησία

Κατηγορία φαρμάκου Όνομα

Αντιβιοτικά Κινολόνες, Τετρακυκλίνες, Σουλφοναμίδες, 
Γκριζεοφουλβίνη

Διουρητικά/ καρδιαγγειακά Θειαζίδες, Φουροσεμίδη, Αμιοδαρόνη, 
Κινιδίνη

Αντιψυχωσικά Φαιονοθειαζίνες (χλωροπρομαζίνη, θειο-
ριδαζίνη)

Ρετινοεδή Ισοτρετινοΐνη, ασιτρετίνη

Αναστολείς διαύλου ασβεστίου Νιφεδιπίνη

Μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη Ναπροξένη, Ναλιξιδικό οξύ, Πιροξικάμη

Ψωραλένια

•  Οι περισσότερες φαρμακευτικές αντιδράσεις είναι φω-
τοτοξικές (ιδιοσυγκρασιακού χαρακτήρα) και εμφανί-
ζονται με έντονο ερύθημα (θυμίζουν    
ηλιακό έγκαυμα)

•  Τα περισσότερα φάρμακα     
απορροφούν στο UVA φάσμα

Όψιμη Δερματική Πορφυρία

• Τύπος Ι (σποραδικός)
Συμβαίνει σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα

• Τύπος ΙΙ
-  Κληρονομική έλλειψη του ενζύμου της 

αποκαρβοξυλάσης του ουροπορφυ-
ρογόνου

• Κλινική εικόνα
- Πομφόλυγες, ευθραυστότητα δέρματος
- Επούλωση με δημιουργία κυγχρίων
- Υπερτρίχωση στις κροταφικές χώρες
- Διάχυτη υπερμελάγχρωση

• Θετικό τεστ ουροπορφυρίνης στα ούρα

Διαλείπων Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος 
(Eπηρμένος Λύκος, Lupus tumidus)

-  Eρυθηματώδεις κνιδωτικές πλάκες χωρίς ε-
πιδερμιδική συμμετοχή σε φωτοεκτεθειμένες 
εντοπίσεις (πρόσωπο, άνω τμήμα κορμού, 
εξωτερικές επιφάνειες άκρων) 

-  Υψηλός βαθμός φωτοευαισθησίας με θε-
τική δοκιμασία φωτοπρόκλησης (70% των 
ασθενών)

-  Θετικά ΑΝΑ (10-30%), θετικά αντι-Ro/La α-
ντισώματα (5-10%)

Ρόλος των φωτοβιολογικών δοκιμασιών 

Διαγνωστικές δοκιμασίες

•  Ιστολογική εξέταση + ανοσοϊστοχη-
μεία

• Ανοσολογικός έλεγχος 
  (ANA, αντί-Ro/La αντισώματα)
•  Μέτρηση πορφυρινών στο αίμα / ούρα 

/ κόπρανα
• Φωτοβιολογικές δοκιμασίες:

-  Δοκιμασία φωτοευαισθησίας σε μο-
νοχρωματική ακτινοβολία

-  Δοκιμασία φωτοπρόκλησης 
- Patch, photopatch testing

 δισκοειδής λύκος χρόνια ακτινική δερματίτιδα

Ερυθηματώδης Λύκος 

 συστηματικός υποξύς δισκοειδής

Ερυθροποιητική Πρωτοπορφυρία

1. Αυτοσωματικός επικρατούν τύπος
2. Έλλειψη του ενζύμου της συνθετάσης της αίμης
3. Κλινική εικόνα

• Αίσθημα καύσου άμεσα μετά την έκθεση
• Ερύθημα / οίδημα / γραμμοειδείς ουλές
• Σκληροδερμικές αλλαγές στα χέρια
• Ακτινωτές γραμμώσεις στόματος

4.  Θετικό τεστ πρωτοπορφυρίνης 
στο αίμα (με φασματοφωτομέ-
τρηση ή χρωματογραφία)
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PLE

Phototesting 
•  Καθορισμός του βαθμού ευαισθησίας 

(minimal erythemal dose, ελάχιστης 
ερυθηματογόνου δόσης).

•  Προσδιορισμός του υπεύθυνου φά-
σματος (υπεριώδης ακτινοβολία ή 
ορατά μήκη κύματος)

Photoprovocation

•  Αναπαραγωγή του εξανθήματος για 

διαγνωστικούς λόγους

Photopatch testing

•   Διάγνωση φωτοαλλεργίας και υπεύ-

θυνου αιτίου
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Phototesting 
(Δοκιμασία φωτοευαισθησίας  

σε μονοχρωματική ακτινοβολία)

•  Εκτίμηση ελάχιστης ερυθηματογόνου δόσης (ΕΕΔ) και φάσματος ευαισθησίας 
(UVB, UVA, ορατό φώς)

•  Το δέρμα εκτίθεται σε συγκεκριμένα μήκη κύματος και στις ανάλογες δό-
σεις

• Συνήθη μήκη κύματος
- 305 nm (UVB) 
- 335, 365 nm (UVA)
- 400, 430 nm (visible) 

• Ανάγνωση 
  αποτελεσμάτων 
  σε 24 ώρες

Δοκιμασία φωτοπρόκλησης (photoprovocation)

•  Aναπαραγωγή του εξανθήματος με επανειλημμένες εκθέσεις σε UVA ή 
UVB
-  Χρήση ευρέως φάσματος λυχνιών με UVA ή UVB εκπομπή
-  Ακτινοβόληση επιφάνειας δέρματος 4 Χ 4 cm2

-  Δόση UVA: 20 J/cm2, UVB: 1-3 MED’s
-  Ακτινοβόληση για 3-5 ημέρες

Φωτοπρόκληση (photoprovocation)

Φωτοπρόκληση 
βλατιδώδους 
εξανθήματος σε 
ασθενή με PLE 
την 3η ημέρα 
ακτινοβόλησης 
του έσω 
αντιβραχίου με 
UVA 20 J/cm2

Photopatch testing 

Αποτελέσματα Phototesting 

Νόσος Αποτέλεσμα Υπεύθυνο φάσμα

PLE Φυσιολογικό (70%) UVA, UVB, visible

Ακτινική κνήφη Παθολογικό UVA, UVB

Ηλιακή κνίδωση Παθολογικό (άμεσο) UVA, UVB, visible

Χρόνια ακτινική δερματίτιδα Παθολογικό UVA>UVB>visible

Φαρμακευτική φωτοευαισθησία Παθολογικό UVA>UVB>visible

Διερεύνηση φωτοαλλεργικών αντιδράσεων

•  Εκζεματικές βλάβες σε φωτοεκτεθειμένα σημεία
•  Σε αντίθεση με τις φωτοτοξικές αντιδράσεις, στις οποίες δεν ενέχεται ανοσο-

λογικός μηχανισμός, στις φωτοαλλεργικές αντιδράσεις υπάρχει ανοσολογική 
αντίδραση που εκλύεται από την επίδραση 

•  Συνήθη φωτοαλλεργιογόνα
-  Αντιηλιακά: PABA, benzophenones, 

cinnamates
-  Aρώματα: musk ambrette, balsam of Peru
-  Τοπικοί παράγοντες: diphenydramine, non-

steroidal

Συμπεράσματα – Πρακτικές συμβουλές

•  Εξαντλήστε το ιστορικό (προσπαθήστε να καταλήξετε σε 1-2 διαγνώσεις 
μόνο από το ιστορικό).

•  Επωφεληθείτε της ύπαρξης κλινικών βλαβών (ή επιδιώξτε την εμφάνισή 
τους).

•  Αποκλείστε άλλες οντότητες πριν καταλήξετε σε πιθανή διάγνωση των 
ιδιοπαθών φωτοδερματοπαθειών.

•  Συγκεκριμενοποιήστε τι ζητάτε από το φωτοβιολογικό έλεγχο (αναπαραγωγή 
εξανθήματος για διαγνωστικούς λόγους, φάσμα και βαθμό ευαισθησίας, 
είδος φωτοαλλεργιογόνου).
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Χρόνια ακτινική δερματίτιδα

Χρόνια ακτινική δερματίτιδα

Ηλιακή Κνίδωση
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