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Στο πλαίσιο της δερματίτιδας εξ επαφής 
υπάγονται και οι φωτοδερματίτιδες οι 
οποίες μπορεί να είναι φωτο-ερεθιστικές 

(ΦΕΔΕ) ή φωτοαλλεργικές (ΦΑΔΕ) οι οποίες 
προκαλούνται από τοπικά ή συστηματικά χη-
μικά αίτια και θα περιγραφούν παρακάτω.

 
Συχνότητα

Η συχνότητα της ΦΑΔΕ είναι 10-20% περίπου ως 
μέσος όρος από τη βιβλιογραφία1,4,8-11 στους φω-
τοευαίσθητους ασθενείς αν και η συχνότητα κυμαί-
νεται από 2,3%12 έως και 39,5%13. Θεωρείται σπα-
νιότερη από την φωτοερεθιστική αν και υπάρχουν 
και αντίθετες απόψεις13. Οι διαφορές αυτές οφείλο-
νται σε διάφορους παράγοντες, όπως τοπικές ιδιαι-
τερότητες, στην επιλογή των ασθενών αλλά και των 
αλλεργιογόνων που χρησιμοποιούνται, στον τρό-
πο επαφής με τις υπεύθυνες χημικές ουσίες κ.ά. Εί-
ναι, όμως, γεγονός ότι η μέθοδος των φωτο patch 
tests γενικά δεν εφαρμόζεται όσο συχνά θα έπρε-
πε και επομένως η πραγματική συχνότητα της ΦΑ-
ΔΕ είναι, μάλλον, υποεκτιμημένη.

Αρκετές φωτοαλλεργιογόνες ουσίες κάτω από ορι-
σμένες συνθήκες (υψηλή πυκνότητα, μεγάλη ποσό-
τητα, επαρκής ακτινοβολία κ.λπ.) μπορεί να προκα-
λέσουν ταυτόχρονα και φωτοερεθιστική δερματίτιδα 
και/ή αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής14,15. Επίσης, 
μερικά κλασικά αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλέ-
σουν και/ή φωτοδερματίτιδες (βλ. φύλλα οδηγιών 
αλλεργιογόνων ευρωπαϊκής σειράς). 

Παθογένεια
Για να προκληθούν οι αντιδράσεις αυτές είναι απα-

ραίτητη και η δράση του φωτός στις ουσίες αυτές 
οι οποίες έχουν την ικανότητα να απορροφούν την 
ηλιακή ακτινοβολία, κυρίως,  στο φάσμα από 315-
400nm από τις UVA ή 400-800nm από το ορατό 
φως και σπάνια από τις UVB (290-315nm). Η ενέρ-
γεια που απορροφάται προκαλεί μια φωτοχημική 
αντίδραση. Στην περίπτωση της φωτοαλλεργικής 

αντίδρασης παράγεται ένα αντιγονικό μόριο, δη-
λαδή ένα φωτοαλλεργιογόνο, με μη γνωστό μη-
χανισμό, το οποίο δρα όπως στην κλασική κυττα-
ρικού τύπου IV αντίδραση κατά Gell και Coombs, 
ευαισθητοποιώντας πρώτα το άτομο και σε δεύτε-
ρη φάση προκαλώντας την αντίδραση. Στην περί-
πτωση της φωτοτοξικής δερματίτιδας το φωτοχημι-
κό προϊόν καταστρέφει απευθείας το δέρμα με την 
πρώτη επαφή. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς ως 
περισσότερο πιθανοί φαίνονται δύο13,16:

1. Ένα ειδικό χρωμοφόρο (δηλ. ένα μόριο ικανό 
να απορροφά φως) μπορεί να μεταπίπτει σε διεγερ-
μένη ασταθή κατάσταση. Όπως αυτό επανέρχεται 
στην αρχική του θέση, απελευθερώνεται ενέργεια 
και πιθανότατα αυτή οδηγεί σε σύζευξη με ένα με-
ταφορέα, όπως μια πρωτεΐνη.

2. Δημιουργείται ένα σταθερό φωτοπροϊόν το 

Φωτοαλλεργική δερματίτις εξ επαφής (Φαδε)1-7

(Photoallergic Contact Dermatitis - PACD)
ΠΙνΑκΑΣ 1. ΦωτοΑΛΛΕργΙογονΕΣ ουΣΙΕΣ.

- Αντιηλιακά (βλ. Πίνακα 4)

- Αντιμυκητιασικά 
  
  

- Αντιμικροβιακά Fenticlor, Jadit, Multifungin

- Ανθελονοσιακά Bithionol, Chlorhexidine, 

Hexachlorophene

Tetrachlorosalicylanilide (TCSA)

Tribromosalicylanilide (TBS)

Trichloracarbanilide (TCC),

Triclosan

Quinines (quinidine, quindoxine, olaquindox)

- Αρώματα Methylcumarine, Musk ambrette, Sandall wood oil

- Αντιοξειδωτικά Τhiourea

- Τοπικά Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Ketoprofen

- Σουλφοναμίδες Sulfanilamide

- Φαινοθειαζίνες Chlorpromazine, Promethazine

- Χρωστικές Eosine

Ε ι κ ό ν α  1 . 
Φωτοαλλεργική 
δερματίτ ις από 
ketoprofen με έ-
ντονο εκζεματικό 
χαρακτήρα και όχι 
τόσο σαφή διαχω-
ρισμό των βλαβών 
των ηλιοεκτεθει-
μένων μερών.

Εξωγενής Δερματίτις
Δερματίτις εξ επαφής

ΚωνΣτΑντίνοΣ Χ. ΜΠΑΣίούΚΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου ίωαννίνων

Το βιβλίο "Εξωγενής Δερματίτις – Δερματίτις Εξ Eπαφής" του Καθηγητή κ. Μπασιούκα 
πραγματεύεται ένα από τα πιο σημαντικά γνωστικά αντικείμενα στο χώρο της διαρκώς 
εξελισσόμενης Δερματολογίας. Ο συγγραφέας παραθέτει διεξοδικά τις βασικές, αλλά και 
τις πλέον σύγχρονες απόψεις από εκτεταμένη διεθνή βιβλιογραφία και την προσωπική 
του εμπειρία σε αυτό το πεδίο. Ενδεικτικά παρατίθεται ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου.
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οποίο λειτουργεί σαν μια απτίνη η οποία συνενώνε-
ται με ένα μεταφορέα και έτσι δημιουργεί ένα πλή-
ρες αντιγόνο.

Αίτια
Οι χημικές ουσίες οι οποίες με τη βοήθεια του φω-

τός προκαλούν ΦΑΔΕ υπάρχουν σε φάρμακα, αντι-
ηλιακά, καλλυντικά, αρώματα. 

Η συχνότητα που αυτές προκαλούν αντιδράσεις 
αλλάζει ανάλογα με τη χρήση τους. Έτσι, μετά τις 
πρώτες παρατηρήσεις ΦΑΔΕ στη δεκαετία του ’60 
από χλωριωμένες σαλικυλανιλίδες σε πολλές χιλιά-
δες προσβεβλημένων από χρήση σαπουνιών και 
απορρυπαντικών που τις περιέχουν ως αντιβακτηρι-
διακά17, σήμερα παρατηρούνται αραιά κρούσματα.  
Το ίδιο συνέβη κατά το 1980 και με ένα σταθεροποι-
ητικό συστατικό των αρωμάτων, τη musk ambrette, 
η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως στις λοσιόν μετά 
το ξύρισμα σε πυκνότητες έως και 15% και προκά-
λεσε συχνά εντοπισμένη φωτοαλλεργική δερματίτι-
δα18 και ενώ τώρα απαγορεύεται η χρήση της στην 
Ευρώπη, χρησιμοποιείται ακόμη στην Ασία και αλ-
λού. Ενώ υποχωρούσαν τα περιστατικά από αυτές 
τις ουσίες σιγά-σιγά, άρχισαν να εμφανίζονται και να 
αυξάνουν άλλα, όπως από τα αντιηλιακά, λόγω αυ-
ξημένης χρήσης τους για αντιηλιακή προστασία από 
το φόβο των καρκίνων του δέρματος αλλά και για 
αντιγηραντική δράση. Η χρήση των αντιηλιακών επε-
κτάθηκε, βέβαια, και σε άλλα καλλυντικά όπως κρέ-
μες, σπρεϋ μαλλιών και όχι μόνο για την αντιηλιακή 
προστασία που προσφέρουν αλλά και γιατί έτσι επι-
μηκύνεται ο χρόνος ζωής τους λόγω επιβραδυνόμε-
νης αποδόμησής τους από τον ήλιο. Και σε αυτή την 
ομάδα, ενώ αρχικά το αίτιο ήταν το PABA και οι εστέ-
ρες του, τον τελευταίο καιρό το πιο συχνό αλλεργιο-
γόνο στα αντιηλιακά είναι το oxybenzone με λιγότε-
ρα κρούσματα στο ΡΑΒΑ λόγω κυκλοφορίας αυτών 
και χωρίς ΡΑΒΑ (PABA free)7,12,19-21.

Εκτός, βέβαια, από την ομάδα της βενζοφαινό-
νης και άλλα συστατικά των αντιηλιακών μπορεί να 
προκαλέσουν συχνά αντιδράσεις, όπως cinnamates, 
PABA9,12,19,22 και λιγότερο συχνά τα υπόλοιπα.

Επίσης, μια ομάδα φωτοαλλεργιογόνων με υψη-
λά ποσοστά είναι τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
(non-steroidal anti-inflammatory drugs-NSAIDs) με 
κύριο εκπρόσωπο την  kefoprofen από τοπική χρή-
ση7,23 η οποία στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνο σε κά-
ψουλες και ενέσιμη μορφή (εικόνα 1).

Στον πίνακα 1 παρατίθενται τα κυριότερα φάρμα-

κα και ουσίες τα οποία είναι τοπικά φωτοαλλεργι-
ογόνα1,4,5.

Από τον πίνακα 1 αξίζει να σχολιάσουμε τα πα-
ρακάτω:
•  Τα αντιμυκητιασικά και τα αντιμικροβιακά χρησιμο-

ποιούνται σε διάφορα καλλυντικά, όπως σαπού-
νια, σαμπουάν, αποσμητικά, αντισηπτικά, απολυμα-
ντικά κ.ά. και μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις 
και σε χρήστες αλλά και σε εργάτες, κυρίως βιο-
μηχανικής παρασκευής24.

•  Οι κινίνες χρησιμοποιούνται πιο πολύ σε τροφές 
ζώων25 και τονωτικές λοσιόν μαλλιών.

•  Τα αρώματα προστίθενται για την ευχάριστη μυρω-
διά τους σε πολλά αν όχι σε όλα τα καλλυντικά.

•  Η θειουρία χρησιμοποιείται σε χαρτιά (κυρίως φω-
τοτυπίες), φωτογραφίες, σε ελαστικά, κολλητικές 
ουσίες και ρούχα26.

•  Οι σουλφοναμίδες ευτυχώς δεν κυκλοφορούν πλέ-
ον στην Ευρώπη σε πούδρα (εικόνα 2.Α, Β, Γ).

•  Οι φαινοθειαζίνες μπορεί να προκαλέσουν ΦΑΔΕ 
(ή ΦΕΔΕ) από επαφή, κυρίως στα χέρια σε νοση-
λευτικό προσωπικό ή εργάτες βιομηχανιών πα-
ρασκευής.

•  Η promethazine (phenergan) κυκλοφορεί ακόμα 
στην Ελλάδα ως τοπικό αντιϊσταμινικό και συντα-
γογραφείται από άλλες ειδικότητες.
Σπανιότερα αίτια ΦΑΔΕ είναι τα εντομοκτόνα ή πα-

ρισιτοκτόνα (Folpet και Capan) που χρησιμοποιού-
νται κυρίως από αγρότες27, αρωματικοί λειχήνες28 και 
φυτά της οικογένειας compositae, όπως τα χρυσάν-
θεμα29, ρητίνες, όπως η tosylamide/ formaldehyde 
σε βερνίκια νυχιών30, το κολοφώνιο31, τοπικά αναι-
σθητικά, όπως η  dibucaine32, η κρέμα zovirax33, το 
κάδμιο σε τατουάζ34, το σκόρδο35,36, η etofenamate 
σε γέλη (Roiplοn) με σύγχρονη ΑΔΕ37 κ.ά. Σε ό,τι 
αφορά τις αντιδράσεις από την οικογένεια composi-
tae πιστεύεται ότι δεν είναι μία πραγματική φωτοαλ-
λεργική δερματίτιδα αλλά η μετατροπή μιας αλλερ-
γικής δερματίτιδας σε φωτοευαισθησία με άγνωστο 
μηχανισμό24 γεγονός που μπορεί να συμβαίνει και 
με άλλες ουσίες. 

Κλινική εικόνα
Κλινικά, στην οξεία φάση παρατηρείται εικόνα 

εκζέματος με ερύθημα, φυσαλίδες ή πομφόλυ-
γες στα εκτεθειμένα, κυρίως, στον ήλιο μέρη (εικό-
να 3), ενώ χαρακτηριστικά η περιοχή των άνω βλε-
φάρων, κάτω από το πηγούνι και κάτω από το αυτί 
παραμένει, συνήθως, υγιής (Wilkinson’s triangle). 

Xαρακτηριστική είναι, επίσης, η προσβολή του V 
του θώρακα κυρίως, στις γυναίκες και το συνήθως 
σαφές όριο μεταξύ υγιούς και πάσχοντος δέρμα-
τος στα όρια των ρούχων (εικόνα 1). Στις υποξείες 
ή χρόνιες περιπτώσεις υπερτερούν κλινικά οι λειχη-
νοποιημένες πλάκες.

Εκτός από την εικόνα που αναφέρθηκε παραπά-
νω μπορεί να εμφανιστούν διάφορες άλλες, όπως 
σαν ηλιακά εγκαύματα, σαν ερυθηματώδης λύκος, 
λειχηνοειδή ή τύπου ομαλού λειχήνα εξανθήμα-
τα. Αυτό που πάντα μένει σταθερό είναι η προσβο-
λή των περιοχών που έχουν εκτεθεί στον ήλιο και 
που μπορεί να είναι ετερόπλευρες, όπως στο αρι-
στερό ήμισυ του προσώπου και τον αριστερό βρα-
χίονα και αντιβράχιο σε έναν οδηγό αυτοκινήτου. 
Είναι πιθανό οι βλάβες να επεκτείνονται και στα κα-
λυμμένα μέρη.

Μερικές φορές η φωτοαλλεργιογόνος ουσία μπο-
ρεί να μεταφερθεί με τα χέρια σε άλλες περιοχές 
(έκτοπη δερματίτις) ή να μεταφερθεί  από τον/την 
σύντροφο (connubial)38.

Σπάνια μπορεί να παρατηρηθεί εξάνθημα τύπου 
πολύμορφου ερυθήματος39,40 ή λευκομελανοδερ-
μία41 καθώς και κνιδωτικές και πορφυρικές βλάβες 
κυρίως στα κάτω άκρα7.

Η ΦΑΔΕ προκαλείται φυσικά και από αερομετα-
φερόμενα αλλεργιογόνα42 αλλά και πάλι εντοπίζεται 
κυρίως στα ηλιοεκτειθέμενα μέρη, δηλαδή δεν πα-
ρατηρείται στα βλέφαρα, οπισθοωτιαία, στην υπο-
γνάθιο χώρα και στα μέρη που καλύπτονται από τα 
μαλλιά. Βέβαια, μπορεί οι ίδιες ουσίες να προκα-
λούν και αλλεργική, αλλά και φωτοτοξική αντίδρα-
ση εξ επαφής ή να επιδεινώνονται απλώς από το 
φως (π.χ. compositae), οπότε η κλινική εικόνα εί-
ναι ανάλογα μεικτή και να απαιτούνται εκτός από τα 
φωτο-patch tests, φωτοδοκιμασίες, αλλά και κλα-
σικά patch tests για τη διερεύνησή τους.

Επίσης, έχει αναφερθεί με την ketoprofen43 η μη 
πρόκληση εξανθήματος στη θέση της αρχικής εφαρ-
μογής, αλλά σε νέα επανέκθεση στον ήλιο εμφάνι-
ση δερματίτιδας και στις καλυμμένες αλλά και στις 
ακάλυπτες περιοχές.

Ο χρόνος κατά τον οποίο το δέρμα συνεχίζει να 
αντιδρά στο φως, ενώ έχει σταματήσει η επαφή με 
την υπεύθυνη ουσία διαφέρει ανάλογα με τα φω-
τοαλλεργιογόνα. Για τα αντιηλιακά πιστεύεται ότι εί-
ναι λιγότερος από 4 ημέρες44, ενώ για τα μη στερο-
ειδή αντιφλεγμονώδη είναι  από 17 ημέρες έως και 
περισσότερες εβδομάδες43,45.

Εικόνα 2. Α, Β, Γ. 
Φωτοαλλεργικές 
αντιδράσεις μετά 
λήψη τριμεθο-
πρίμης-σουλφα-
μεθοξαζόλης.

Α Β Γ 
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Διάγνωση
Η διάγνωση της ΦΑΔΕ θα επιβεβαιωθεί με τα pho-

to patch tests (τα οποία δεν  χρειάζονται σε περί-
πτωση ΦΕΔΕ) και  εκτελούνται με διάφορους παρα-
πλήσιους τρόπους, κατά βάση ως εξής1,2,46,47:

Την 1η ημέρα επικολλώνται στην πλάτη του ασθε-
νούς δύο παράλληλες όμοιες σειρές από τα φωτο-
αλλεργιογόνα που θέλουμε να ελέγξουμε (και η 
Ευρωπαϊκή καθιερωμένη ή τροποποιημένη σειρά). 
Τέτοια υπάρχουν στο εμπόριο δοκιμασμένα, αλ-
λά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε με προσοχή και 
άλλα ύποπτα υλικά που φέρνει ο ασθενής, όπως 
καλλυντικά, αντιηλιακά κ.λπ., κατάλληλα προετοι-
μασμένα. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα φωτοαλλερ-
γιογόνα που καθορίστηκαν ως απαραίτητα από 45 
Δερματολογικά κέντρα της Αυστρίας, Γερμανίας και 
Ελβετίας και ισχύουν από τον Απρίλιο του 2000 
(διατίθενται από την TROLAB-HERMAL, όπως και η 
Ευρωπαϊκή σειρά). 

Στον πίνακα 3 αναφέρονται τα ανανεωμένα από 
το 2005 της σειράς αντιηλιακών της CHEMOTECH-
NIQUE DIAGNOSTICS με λίγες διαφορές μεταξύ των 
δύο σειρών, όπως φαίνονται στους πίνακες και αφο-
ρούν, κυρίως, μερικές ουσίες επιπλέον στα αντιη-
λιακά από την Chemotechnique, ενώ η Trolab έχει 
επιπλέον φωτοαλλεργιογόνες ουσίες εκτός των αντι-
ηλιακών. Οι σειρές αυτές αλλάζουν κατά διαστήμα-
τα ανάλογα με τις επιδημιολογικές μελέτες και είναι 
λίγο διαφορετικές στις διάφορες χώρες αλλά και με-
ταξύ εργαστηρίων. Την ίδια μέρα γίνεται στους γλου-
τούς δοκιμασία ελέγχου της ελάχιστης ερυθηματο-
γόνου δόσης (Minimal Erythema Dose-MED) για την 
UVA αλλά και για την UVB. 

Για τη UVB από 1-80 ή 100mJ/cm2 σε 8-10 δόσεις 
ανά 10mJ/cm2 ανά δόση, ενώ για την UVA ανάλο-
γα δοκιμάζονται δόσεις από 1J/cm2 εως 10 σε 8-10 
δόσεις (ανά 1J/cm2). Λόγω του ότι οι περισσότερες 
φωτοαντιδράσεις εμπίπτουν στο φάσμα της UVA και 
κυρίως στα 5-10J/cm2, στην πράξη χρησιμοποιείται 
αυτή η δόση για τις δοκιμασίες και δεν δοκιμάζεται 
MED για τη UVB ακτινοβολία εκτός ειδικών περιπτώ-
σεων, όπως η sulfanilamide και η diphenhydramine 
ή άλλα φάρμακα.

Τη 2η ημέρα γίνεται η ανάγνωση των MEDs. Αν τα 
αποτελέσματα είναι αρνητικά, αυξάνουμε ανάλογα 
προσεκτικά τις δόσεις. Την 3η ημέρα γίνεται αφαίρε-
ση των ταινιών και ανάγνωση των αντιδράσεων. Επί-
σης, γίνεται και επανεκτίμηση των δοκιμών για την 
ανεύρεση της ελάχιστης ερυθηματογόνου δόσης. 
Ακολούθως, η μια σειρά σκεπάζεται με αδιαφανές 

υλικό, αλουμινόχαρτο ή τσόχα, ενώ η παράλληλη 
ακτινοβολείται 30 λεπτά με UVA.

H δόση που συνιστάται είναι από 5-10 J/cm2 ή 
50% της MED ή 1J/cm2 λιγότερο από την MED και 
μετράται με ειδικό μετρητή. 

Πρακτικά, η δόση είναι κατά μέσο όρο 5 J/cm2 

και ελαττώνεται ανάλογα σε ανοιχτόχρωμα άτομα 
ή αυξάνεται σε σκουρόχρωμα. Ως πηγή φωτός χρη-
σιμοποιούνται διάφορες συσκευές αλλά πιο προσι-
τές είναι οι φορητές μονάδες για PUVA με λάμπες 
φθορίου (εικόνα 4) και οι απλές UVB λάμπες. Επει-
δή η ένταση της ακτινοβολίας τους ελαττώνεται με 
το χρόνο, χρειάζεται μέτρησή της κατά περιόδους. 
Μετά την ακτινοβολία τα αντιγόνα καλύπτονται με 
αδιαφανές υλικό και ο ασθενής επιστρέφει την 4η 
ή 5η μέρα και σπάνια αργότερα (δηλ. 24 h ή 48h 
ή 72h μετά την ακτινοβολία) και γίνεται ανάγνωση 
των patch και των photo patch tests όπως στα κα-
νονικά patch tests. 

Ως θετική φωτοαλλεργική δοκιμασία καταγράφε-
ται η αντίδραση που παρατηρείται μόνο στη θέση 
που ακτινοβολήθηκε και όχι στην αντίστοιχη θέση 
του μάρτυρα. Αν συμβεί να υπάρχει αντίδραση και 
στη θέση του μάρτυρα που δεν ακτινοβολήθηκε, 
τότε πιθανόν υπάρχει μόνο αλλεργική εξ επαφής 
δερματίτιδα. Αν η ένταση της αντίδρασης είναι με-
γαλύτερη στην ακτινοβοληθείσα θέση, τότε μπορεί 
με προσοχή να δεχτούμε ότι υπάρχει αλλεργική και 
φωτοαλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.

Η ανάγνωση των αντιδράσεων πρέπει να γίνει οπωσ-
δήποτε δύο φορές σε 24h ή 48h ή 72h ή και αργό-
τερα έως και τη 10η ημέρα (Πίνακας 4). Οι δύο ανα-
γνώσεις πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους 48h. 
Υπάρχει, βέβαια, και η άποψη ότι οι δοκιμασίες με 

UVB και η επιδραδυσμένη ανάγνωση των 7 ημερών 
δεν προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο48.

Τα προβλήματα που ανακύπτουν και οι προφυ-
λάξεις που πρέπει να λαμβάνονται είναι περίπου τα 
ίδια, όπως και στη διενέργεια των patch tests με επι-
πλέον προφύλαξη από το φως. Οι ψευδώς θετικές, 
οι ψευδώς αρνητικές και οι φωτοτοξικές αντιδράσεις 
δημιουργούν συχνά προβλήματα και απαιτούν εξει-
δίκευση και εμπειρία. Στις φωτοτοξικές μπορεί κα-
νείς να εκτελέσει δοκιμασίες με διαδοχικές αραιώ-
σεις της ουσίας και μειώσεις της ακτινοβολίας (photo 
patch test mapping)1. Θετική αντίδραση σε πολύ 
χαμηλές συγκεντρώσεις και/ή πολύ χαμηλές δόσεις 
ακτινοβολίας σημαίνει, μάλλον, φωτοαλλεργία πα-
ρά φωτοτοξικότητα.

Υπάρχουν αλλεργιογόνα που δε διεισδύουν καλά 
στο δέρμα, οπότε σκαριφίζοντας το δέρμα ή λεπτύ-
νοντας την κερατίνη με κολλητική ταινία (tape-strip-
ping) μπορεί να πετύχουμε καλύτερη διείσδυση49.

Μερικά αλλεργιογόνα, όπως οι φαινοθειαζίνες, 
μπορεί να αναπτύσσουν φωτοτοξικές αντιδράσεις 
παρά φωτοαλλεργικές50, ενώ η methylcumarine κα-
ταστρέφεται αν μείνει πολύ στο δέρμα και γι’ αυτό 
συνιστάται να τοποθετείται λίγο (30΄) πριν την ακτινο-
βολία51. Σπάνια συμβαίνει μία θετική αντίδραση να 
θετικοποιείται μετά την ακτινοβολία, ενώ παραμένει 
θετική στη μη ακτινοβοληθείσα περιοχή. Η παθοφυ-
σιολογία και οι κλινικές συνέπειες αυτών των φαινο-
μένων δεν είναι γνωστές. Εάν υπάρχει, βέβαια, κλι-
νική συσχέτιση, πρέπει να εκτιμηθεί ανάλογα.

Εικόνα 3. Φωτοδερματίτις από άγνωστη αιτία με χαρακτη-
ριστική εντόπιση των βλαβών και έλλειψη προσβολής της 
περιοχής κάτω από το πηγούνι.

ΠΙνΑκΑΣ 2. ΦωτοΑΛΛΕργΙογονΑ  
τηΣ TROLAB.

% pet

1. 5-Bromo-4’-chlorosalicylanilide 1%

2. Hexachlorophene 1%

3. Bithionol 1%

4. Sulfanilamide 5%

5. Promethazine Hydrochloride 0,1%

6. Quinidine Sulphate 1%

7. Fragnance Mix 8%

8. * p-Aminobenzoic Acid 10%

9. * 2-Ethylhexyl-p-Dimethylaminobenzoate 10%

10. * Benzophenone 4 10%

11.  * 4-tert-Butyl-4’-Methoxy-
Dibenzoylmethane

10%

12. * Isoamyl-p-methoxycinnamate 10%

13. * 2-Ethylhexyl-p-Methoxycinnamate 10%

14. * 3-(4-Methylbenzylidene)-Camphor 10%

15. * 2-Phenyl-5-benzimidazolsulphonic Acid 10%

16. * Oxybenzone 10%

17. Thiourea 0,1%

18. Olaquindox 1%

*Συστατικά αντιηλιακών

ΠΙνΑκΑΣ 3. ΣΕΙρΑ ΑντΙηΛΙΑκων τηΣ 
CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS.

% pet

1.  4-tert.Butyl-4’-methoxy-dibenzοylmethane 
(Parsol 1789, Eusolex 9020)

10.0

2. 4-Aminobenzoic acid (PABA) 10.0

3. Homosalate 5.0

4.  3-(-4-Methylbenzyliden) camphor (Eusolex 
6300)

10.0

5.  2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate 
(Eusolex 6007, Escalol 507, Octyl Dimethyl-
PABA)

10.0

6.  2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone     
(Eusolex 4360, Escalol 567,  Oxybenzone, 
Benzophenone-3) 

10.0

7.  2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate  (Parsol 
MCX, Escalol 757)

10.0

8.  2-Hydroxy-methoxymethylbenzophenone 
(Mexenone)

10.0

9.  2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonic acid (Eusolex 
232, Novantisol)

10.0

10.  2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-
sulfonic acid (Sulisobenzone, Uvinyl MS-40, 
Benzophenone 4)

10.0

11. Drometrizole trisiloxane 10.0

12. Octocrylene 10.0

13. Octyl salicylate 5.0

14. Octyl triazone 10.0

15. Isoamyl-p-methoxycinnamate 10.0
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Όπως και με τα κλασικά patch tests, έτσι και με 
τα φωτο-patch tests, μπορεί να παρατηρηθούν για 
τους ίδιους λόγους και επιπλέον από τη χρήση του 
φωτός, ψευδώς θετικές και ψευδώς αρνητικές αντι-
δράσεις. Μια συχνή αιτία ψευδώς θετικών ή φωτο-
ερεθιστικών αντιδράσεων είναι ουσίες σχετιζόμενες 
με τη φαινοθειαζίνη (chloropromazine και promet-
hazine). Επίσης, σε μερικά αντιγόνα παρατηρείται μια 
άμεση ερεθιστική αντίδραση με το τέλος της ακτινο-
βολίας χωρίς κλινική συσχέτιση.

ίστολογική Εξέταση 
Τα ευρήματα στις βιοψίες δέρματος μας βοηθούν 

στη διάγνωση της ΦΑΔΕ, αλλά κυρίως στη διαφο-
ρική διάγνωση από άλλες συναφείς παθήσεις (ει-
κόνα 5).

Διαφορική Διάγνωση 
Η διαφορική διάγνωση της ΦΑΔΕ θα γίνει από 

την αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα, την φωτοτο-
ξική δερματίτιδα, τη δερματίτιδα από αερομεταφε-
ρόμενα αλλεργιογόνα, τις ενδογενείς δερματίτιδες, 
την ψωρίαση, τη δερματομυοσίτιδα, τον ερυθημα-
τώδη λύκο, το λειχήνα, τα φαρμακευτικά εξανθή-
ματα, τα δερματικά λεμφώματα, το πολύμορφο εκ 
φωτός εξάνθημα, την ηλιακή κνίδωση, τις άλλες 
φωτοδερματοπάθειες52,53 κ.λπ.

Πρόγνωση
Στις περισσότερες περιπτώσεις η φωτοδερματίτιδα 

υποχωρεί, αν αρθούν τα αίτια που την προκάλεσαν 
(transient light reactions). Σπανιότερα, η φωτοευαι-
σθησία μπορεί να παραμείνει και μετά την αποφυ-
γή του αντιγόνου (persistent light reactions)54. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η φωτοδερματίτιδα εξαπλώ-
νεται σε όλο το σώμα πέρα από τις αρχικές θέσεις 
προσβολής και μπορεί να προκαλείται εκτός από τη 
UVA και από τη UVB μόνο.

Όπως και με την αλλεργική δερματίτιδα εξ επα-
φής, η αποφυγή του αλλεργιογόνου είναι αρκετή 
τις περισσότερες φορές, για να υποχωρήσει εντε-
λώς η αντίδραση. 

Μερικές φορές όμως, παρά την απομάκρυνση της 
υπεύθυνης ουσίας, συμβαίνει μια υποτροπιάζου-
σα παροδική δερματίτιδα με την έκθεση στο ηλια-
κό φως, όπως με τα παράγωγα της θειουρίας26 και 
την ketoprofen43. Άλλες φορές, η αντίδραση επιμέ-
νει (persistent light reaction), όπως με την ketopro-
fen40 ή τη chloropromazine55. Παρόμοια επιμένου-
σα φωτοευαισθησία παρατηρείται μετά από χρόνια 
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής σε φυτά της οι-
κογένειας Compοsitae29, σε αρώματα και λειχήνες 
και άλλες ουσίες7. 

Ως αιτία αυτού του φαινομένου πιθανολογείται ο 
σχηματισμός ενδογενών φωτοπροϊόντων τα οποία 
δρουν ως φωτοαλλεργιογόνα στο φάσμα των UVB 
και όχι των UVA, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συ-
νήθη φωτοαλλεργική δερματίτιδα1. Η οντότητα αυτή 
της επίμονης αντίδρασης στο φως μαζί με το φωτοευ-
αίσθητο έκζεμα, τη φωτοευαίσθητη δερματίτιδα και 
την ακτινική δικτύωση (actinic reticuloid) περιλαμβά-
νονται στο ίδιο πλαίσιο με την ορολογία «χρόνια ακτι-
νική δερματίτις» (chronic actinic dermatitis).

Μια άλλη επιπλοκή περιγράφηκε για πρώτη φο-

ρά και αφορά στην εμφάνιση κύστεων (milia) μετά 
την αποδρομή οξείας ΦΑΔΕ56. Η πιθανότητα συσχέ-
τισης της ΦΑΔΕ με την παθογένεια της ποικιλοδερ-
μίας του Givatte δεν μπορεί να αποκλεισθεί με βε-
βαιότητα57 (εικόνα 6). 

Μεγάλη σημασία για την καλή πορεία της ΦΑ-
ΔΕ έχει και η αποφυγή των ουσιών οι οποίες μπο-
ρεί να προκαλέσουν διασταυρούμενες αντιδράσεις. 
Το φαινόμενο αυτό  αναφέρεται συχνά στην ομά-
δα των φαινοθειαζινών58 και των ΜΣΑ, κυρίως με 

ketoprofen, tiaprofenic acid, suprofen και benzo-
phenone23,59.

Θεραπεία
Η αντιμετώπιση είναι η ίδια, όπως και στη φωτο-

ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής και περιλαμβά-
νει αποφυγή των αιτίων (χημικής ουσίας και φω-
τός) και τοπική θεραπεία με κομπρέσες, μαλακτικά, 
κορτικοστεροειδή ή συστηματική με αντιϊσταμινι-
κά-αντικνησμώδη, κορτικοστεροειδή κ.λπ. Προσο-
χή απαιτείται κατά την αρχική φάση, οπότε ανάλο-
γα με τη βαρύτητα είναι απαραίτητη η παραμονή σε 
σκοτεινά δωμάτια ή με παχιά τζάμια για 1-2 εβδο-
μάδες και ακολούθως αποφυγή έκθεσης στον ήλιο 
και καλή φωτοπροστασία.

Προφύλαξη
Η προφύλαξη, όπως και στην αλλεργική δερματί-

τιδα εξ επαφής, περιλαμβάνει αποφυγή του χημικού 
αιτίου, αλλά επιπλέον πρέπει να αποφεύγεται και η 
έκθεση στον ήλιο ή σε παρόμοιες πηγές φωτός. Από 
τα αίτια που αναφέρθηκαν στην αρχή, η musk abrette 
έχει αποσυρθεί στις περισσότερες χώρες, αλλά είναι 
ραγδαία η αύξηση περιστατικών με ΦΑΔΕ από αντι-
ηλιακά των οποίων η χρήση τα τελευταία χρόνια συ-
νεχώς αυξάνεται λόγω του φόβου του μελανώματος, 
της έμμεσης αντιγηραντικής δράσης με την αποφυ-
γή της ακτινοβολίας του ήλιου και της ενσωμάτωσής 
τους σε καλλυντικά, για να αυξήσουν το χρόνο απο-
δόμησής τους από το φως60.

Σε τέτοιες περιπτώσεις επιλέγονται αντιηλιακά με άλ-
λα χημικά συστατικά ή φυσικά αντανακλαστικά χωρίς 
χημικές ουσίες, με ικανό δείκτη προστασίας (SPF >15). 
Σε περίπτωση ευαισθησίας στο ΡΑΒΑ να μην ξεχνάμε 
και την πιθανότητα διασταυρούμενης αντίδρασης με 
την «πάρα-άμινο» ομάδα (βλέπε κεφ. ΑΔΕ).

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επίσης, 
πρέπει να είναι ενήμερο της πιθανότητας πρόκλησης 
φωτοευαισθησίας από τις φαινοθειαζίνες, τα αντιβα-
κτηριδιακά και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, 
όπως και οι εργάτες αντίστοιχων βιομηχανιών λό-
γω της επαφής των ουσιών αυτών κυρίως με τα χέ-
ρια, χωρίς γάντια. 

Η προφύλαξη για αποφυγή υποτροπών πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει και αντικείμενα που ήρθαν πριν σε 
επαφή με την υπεύθυνη ουσία, όπως επίδεσμοι, πα-
ντόφλες κ.λπ.61.

Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση κατάλληλων αντι-
ηλιακών αλλά και άλλοι παράγοντες όπως τα ενδύ-
ματα, γυαλιά, η σκιά των δένδρων ή σκιάστρων και 
διάφορα άλλα μέσα αλλά, κυρίως, η γενικότερη συ-

Εικόνα 4. Φορητές μονάδες UVA ακτινοβολίας για χέρια 
και πόδια.

Εικόνα 5. Ιστολογική εικόνα ΦΑΔΕ. Ακάνθωση με ήπιο 
οίδημα στην επιδερμίδα και πολυάριθμα λεμφοκύτταρα 
στο χό ριο. (Η+Ε x100).

Εικόνα 6. Ποικιλοδερμία του Civatte, η οποία κλινικά μοιάζει 
λίγο με ορισμένους τύπους φωτοδερματίτιδων.

ΠΙνΑκΑΣ 4. ΑνΑγνωΣη των ΦωτοpATCH TESTS.

Διάγνωση Ακτινοβοληθείσα περιοχή Μη ακτινοβοληθείσα περιοχή

Μη ύπαρξη 

ευαισθητοποίησης - -

Φωτοαλλεργική 

δερματίτις εξ επαφής + -

Αλλεργική δερματίτις 

εξ επαφής + ++

ΦΑΔΕ και ΑΔΕ ++ +



μπεριφορά μας είναι βασικές προϋποθέσεις αποφυ-
γής έκθεσης σε νοσογόνο ακτινοβολία62.

Τα αντιηλιακά πρέπει οπωσδήποτε να μας προ-
στατεύουν από το φάσμα των UVA το οποίο είναι, 
κυρίως, υπεύθυνο για τις περισσότερες ΦΑΔΕ63-65. 
Ασφαλώς, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μεικτά 
προϊόντα που προστατεύουν και από τη UVB62.

Ακόμα και τα παιδιά κάτω των 6 μηνών, όταν δεν 
μπορούν να προστατευτούν με άλλον τρόπο, μπο-
ρεί να χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες στα εκτε-
θειμένα μέρη, ίσως καλύτερα με ανόργανα συστα-
τικά, για να αποφευχθούν και οι πιθανές ερεθιστικές 
και αλλεργικές αντιδράσεις που συχνά προκαλούν 
τα αντιηλιακά, εφόσον δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι 
απαγορεύονται66.

Εκτός, όμως, από το ποιο αντιηλιακό θα επιλέξου-
με, σημασία έχει και η σωστή χρήση του, η οποία 
πρέπει να γίνεται ανάλογα με το πρόβλημα και τον 
τύπο του δέρματος, κυρίως, στο χρόνο των διακο-
πών67-69. Είναι απαραίτητη η επαρκής ποσότητα με 
την πρώτη επάλειψη στα εκτεθειμένα μέρη αλλά 
και στα μη καλά πρoστατευόμενα μέρη και η επα-
νάληψη μετά από έντονη εφίδρωση ή μπάνιο ή με-
τά από 20 λεπτά έως 3 ώρες ανάλογα με την περί-
πτωση (συνήθως μετά 2 ώρες)70.

Σε ό,τι αφορά στην πιθανότητα έλλειψης βιταμίνης 
D από την κατάχρηση αντιηλιακών71 δε φαίνεται να 
υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα αλλά σε ύποπτες πε-
ριπτώσεις συνιστάται η συμπληρωματική λήψη από 
τις τροφές ή κάψουλες72.

Τα ρούχα πρέπει να είναι πυκνο-υφασμένα, ίσως 
σε σκούρα χρώματα από φυσικό βαμβάκι (όχι λευ-
κασμένο) ή πολυεστέρα και να φοριούνται χαλα-
ρά73,74. Για παράδειγμα ένα πυκνο-υφασμένο ρού-
χο προσφέρει 100 φορές μεγαλύτερη προστασία 
απ’ ό,τι ένα κοινό φανελάκι (Τ-shirt). Οι βαφές, συ-
νήθως, απορροφούν υπεριώδη ακτινοβολία αλ-
λά μπορεί ειδικές ουσίες, όπως τιτάνιο ή φθορίζου-
σες ουσίες να αποδίδουν καλύτερα στο φάσμα των 
UVA. Τα βρεγμένα και κολλητά ρούχα δεν προσφέ-
ρουν καλή προστασία σε αντίθεση με τα πλυμένα 
και χρησιμοποιημένα έως κάποιο όριο. Στο εμπόριο 
κυκλοφορούν και  σημασμένα ρούχα με ανάλογο 
δείκτη προστασίας (sun protection factor-SPF) των 
αντιηλιακών, ο οποίος ονομάζεται  δείκτης προστα-
σίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (ultraviolet pro-
tection factor -UPF). Η μέθοδος προσδιορισμού του 
δείκτη για την Ευρώπη έχει προταθεί από ομάδα ει-
δικών και υπάρχει ως οδηγία με τον κωδικό prEN 
1375875. Οι μετρήσεις δεν είναι πάντα αντικειμενικές 
και ίδιες από τις διάφορες βιομηχανίες αλλά ένας δεί-
κτης UPF 40+ φαίνεται ικανός για περιοχές με έντονη 
ηλιοφάνεια και έκθεση76. Πάντως, τα περισσότερα 
καλοκαιρινά ρούχα έχουν UPF 10 ή και μεγαλύτε-
ρο και προσφέρουν προστασία ανάλογη με την κα-
νονική χρήση ενός αντιηλιακού με SPF 30.

Η προστασία με απορροφητικά γυαλιά είτε με κρύ-
σταλλα ή με επίστρωση δεν καλύπτει από όλο το 
φάσμα των ακτίνων και γι’αυτό απαιτείται επιπρόσθε-
τη προστασία με ειδικά φίλτρα. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τους απορροφητικούς φακούς επαφής77.

Τα καπέλα πρέπει να είναι από πυκνό ύφασμα 
με γείσο 7-12cm ολόγυρα. Τα αραιοπλεγμένα ψά-
θινα και τα λεγόμενα τζόκερ δεν παρέχουν πλήρη 

προστασία78.
Η σκιά των δένδρων, είτε η τεχνητή από σκέπα-

στρα, ομπρέλες κ.λπ. προσφέρει σημαντική βοήθεια 
και πρέπει να αναζητείται όπου είναι εύκολο79,80. Η 
προστασία δεν μπορεί να εκτιμηθεί καλά, γιατί επη-
ρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η πυκνό-
τητα του φυλλώματος ή των σκιάστρων, η εποχή, 
η γεωγραφική θέση, η θέση σε σχέση με το κέντρο 
της σκιάς, όπου είναι η καλύτερη και κυρίως από τις 
αντανακλάσεις του περιβάλλοντος χώρου από λευ-
κές ή λείες επιφάνειες.

Διάφορες άλλες ουσίες έχουν περιγραφεί και με-
λετώνται ως φωτοπροστατευτικές.

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες φαίνεται να προσφέ-
ρουν προστασία, αν και υπάρχουν και αντίθετες 
απόψεις. Το πράσινο και το μαύρο τσάι προστατεύ-
ει από την ογκογόνο δράση των UVB81. Εκχύλισμα 
πράσινου τσαγιού τοπικά σε εθελοντές προσέφερε 
κάποια δοσοεξαρτώμενη προστασία82, όπως και η 
τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε) σε συνδυασμό με ασκορ-
βικό οξύ (βιταμίνη C) από το στόμα83 ή η τοκοφε-
ρόλη και το β-καροτένιο84, του οποίου η δράση εί-
ναι γνωστή στην ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία85. 
Πιστεύεται ακόμα ότι η βρώση άφθονων φρούτων 
και λαχανικών με πράσινα φύλλα προσφέρει φω-
τοπροστασία86.

Η βακτηριακή ενδονουκλεάση Τ4Ν5, η οποία 
αποκαθιστά το βεβλαμένο τμήμα του DNA από τις 
υπεριώδεις ακτίνες, ελαττώνει την εμφάνιση ακτινι-
κών υπερκερατώσεων και βασικοκυτταρικών καρ-
κινωμάτων σε πάσχοντες από μελαγχρωματική ξη-
ροδερμία87 και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με 
αντιηλιακά σκευάσματα.

Από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, η Cele-
coxib (αναστολέας της κυκλοξυγενάσης-2) μπορεί 
να προστατεύσει από την καρκινογόνο δράση των 
UV σε ποντικούς88 αλλά η ίδια ουσία έχει περιγρα-
φεί να προκαλεί φωτοαλλεργική δερματίτιδα ως πα-
ράγωγο της sulfonamide89.

Όλα τα παραπάνω, ασφαλώς,  πρέπει να εξετάζο-
νται και κάτω από το πρίσμα της έντασης της ηλια-
κής ακτινοβολίας η οποία αυξάνεται λόγω της συνε-
χιζόμενης καταστροφής της στιβάδας του όζοντος90. 
Οι σχετικοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και οι 
δερματολόγοι και μόνο στα πλαίσια της πρόληψης, 
την οποία οφείλουν να προωθούν υπό την ευθύνη 
της ειδικότητάς τους, έχουν υποχρέωση να ενημε-
ρώνουν το κοινό για τις μελλοντικές νοσογόνες συ-
νέπειες του μοντέρνου πολιτισμού μας.
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