
Όπως μαρτυρεί και ο όρος, για να προκληθεί μία τέτοια δερματίτι-
δα απαιτείται φως (υπεριώδες ή ορατό) και μία χημική ουσία η οποία 
ενεργοποιούμενη καταστρέφει κατευθείαν τα κύτταρα του δέρματος. 
H ουσία αυτή μπορεί να φθάσει στο δέρμα από εξωτερική επαφή (φω-
τοερεθιστική ή φωτοτοξική δερματίτις εξ επαφής) ή από συστηματική 
απορρόφηση (φωτοτοξικότητα σε συστηματικό αίτιο).

Παθογένεια

Oι μηχανισμοί με τους οποίους συμβαίνει η φωτοερεθιστική ή φωτοτοξι-
κή δερματίτιδα διαφέρουν ανάλογα με το αίτιο και είναι μη ανοσολογικοί. 
Γενικά η ουσία που απορροφά ακτινοβολία (χρωμοφόρο) απορροφώντας 
φωτόνια, διεγείρεται και με άμεσους ή έμμεσους μηχανισμούς προκαλεί 
κυτταρικές βλάβες (στον πυρήνα, στην μεμβράνη, στα μιτοχόνδρια, στα 
λυσoσώματα) ή στόχος είναι το δερμοεπιδερμιδικό όριο7. Στην πρώτη 
περίπτωση των άμεσων μηχανισμών, το διεγερμένο χρωμοφόρο αντι-
δρά κατευθείαν με το στόχο (φουροκουμαρίνες) ή σχηματίζει σταθερά 
φωτοτοξικά προϊόντα (χλωροπρομαζίνη). Mε τους έμμεσους ή φωτοδυ-
ναμικούς μηχανισμούς παράγονται αντιδραστικές ελεύθερες ρίζες (free 
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radicals) μέσω χημικής μεταβολής του χρωμοφόρου (φαινοθειαζίνες) ή 
ενεργοποιημένο οξυγόνο (Singlet oxygen) μέσω μη χημικής διαδικασίας 
(χρωστικές). Tα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη προκαλούν βλάβες και με 
σχηματισμό ελεύθερων ριζών και ενεργοποιημένου οξυγόνου. Σημειωτέ-
ον πως το φως που προκαλεί τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν χρειάζεται 
να προέρχεται μόνο από τον ήλιο αλλά και απο τεχνητές πηγές αρκεί 
μόνο να εμπίπτει στο κριτικό (νοσογόνο) φάσμα που είναι διαφορετικό 
για την κάθε ουσία, ή ομάδες ουσιών.

Αίτια

Tα σπουδαιότερα αίτια ΦΕΔΕ που προκαλούν φωτοτοξική δερματίτιδα 
φαίνονται στον πίνακα 3-11,2,7,8. 

Tα παράγωγα της λιθανθρακόπισσας είναι πάνω από 400 και σε αυτά 
υπάρχουν περίπου 25 ουσίες που προκαλούν φωτοτοξικές αντιδράσεις. 
Aπό αυτές μερικές χρησιμοποιούνται συχνά στη θεραπεία δερματικών 
παθήσεων, σε προϊόντα, όπως σαπούνια, σαμπουάν, κρέμες, αλοιφές και 
διαλύματα ή ως λινθρανθακόπισσα για τη θεραπεία της ψωρίασης (μέθο-
δος Goeckermann). Tο μήκος κύματος για την πρόκληση φωτοτοξικής 
δερματίτιδας είναι το φάσμα της UVA ακτινοβολίας (315-430nm). Λόγω 
και του κινδύνου καρκινογένεσης τα προϊόντα αυτά σιγά-σιγά αποσύρο-
νται από τις χώρες της Eυρωπαϊκής Ένωσης. 

Eκτός από τις παραπάνω εφαρμογές προϊόντα λιθανθρακόπισσας 
χρησιμοποιούνται σε συνθετικές ρητίνες, εκρηκτικά, εντομοκτόνα, χρω-
στικές, αρώματα, απολυμαντικά, σε βιομηχανίες εμπότισης ξύλων, όπως 
στύλοι ΔΕΗ-ΟΤΕ (κρεοζωτέλαιο), ή χαρτιών (πισσόχαρτα) και ως μο-
νωτικές πίσσες, όπως σε ταράτσες. Σε αυτές τις χρήσεις εκτός από την 
άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσουν φωτοτοξικότητα και ως πτητικές 
ουσίες προκαλώντας κάψιμο ή νυγμούς στα εκτεθειμένα μέρη, χωρίς 
ορατές βλάβες. 

Η φωτοτοξικότητα της αμιοδαρόνης είναι πολύ συχνή και είναι δο-
σοεξαρτώμενη. Προκαλείται από την UVA και το ορατό φως και σε μερι-
κούς ασθενείς δεν εμφανίζεται μετά τη μείωση της δόσης7 (Εικ. 3-1 α, β).

Από τις φαινοθειαζίνες, η χλωροπρομαζίνη χρησιμοποιείται ευρέως 
ακόμα και σήμερα και οι μεταβολίτες της μπορεί να είναι περισσότερο 
φωτοτοξικοί από ό,τι η μητρική ουσία9. Τα ρετινοειδή (Eικ. 3-2), τα θεια-
ζιδικά  διουρητικά (Εικ. 3-3) και τα ΜΣΑ (Εικ. 3-4) προκαλούν αντιδρά-
σεις για λόγους ιδιοσυγκρασικούς. Από τα τελευταία περισσότερο συχνά 
ενέχονται ουσίες που αναφέρονται στον πίνακα 3-1.
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Εικ. 3-1 α, β. Χαρακτηριστικό εξάνθημα της φω-
τοτοξικής δράσης της αμιοδαρόνης.

Εικ. 3-2. Ήπια φωτοτοξική δράση στα 
χείλη και το πρόσωπο από χρήση ισοτρετι-
νοϊνης από το στόμα για θεραπεία ακμής.

Εικ. 3-3. Ερύθημα με μελάγχρωση και 
ελαφρά λειχηνοποίηση από θειαζιδικό δι-
ουρητικό.

Εικ. 3-4. Φωτοτοξική δερματίτις 
από λήψη naproxen (ΜΣΑ).

α 

β 
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Παράγωγα λιθανθρακόπισσας
Acridine
Anthracine
Pyridene
Phenanthrene
Creosote
Πίσσα
Θεραπευτικές ουσίες με πίσσα

Φάρμακα
Αντιαρρυθμικά Amiodarone, Quinidine

Ψυχοτρόπα Φαινοθειαζίνες (Chloropromazine, Thioridazine)
 Protriptyline

Αντιβιοτικά Sulfonamides, Fluoroquinolones, Tetracyclines,
 Nadilixic acid

Αντιμυκητιασικά Griseofulvin

Μη στεροειδή  Naproxen,Tiaprofenic acid, Proxicam, 
αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑ) Azapropazone, Ketoprofen

Διουρητικά Thiazides, Frusemide

Ρετινοειδή Isotretinon, Etretinate, Acitrecine

Ανταγωνιστές  
διαύλων ασβεστίου Nifedipine, Benoxaprofen

Ουσίες φωτοδυναμικής 
θεραπείας  Foscan, Photofrin

Ψωραλένια

Παράγωγα αμινοβενζοϊκού οξέως (Amyl-ortho-dimethylaminobenzoic acid)

Xρωστικές
Anthracinone
Eosine
Methylene Blue
Rose Bengal
Disperse Blue 35 

Φουροκουμαρίνες
Xρησιμοποιούμενες θεραπευτικά (ψωραλένια)
Xρησιμοποιούμενες σε καλλυντικά, κυρίως αρώματα (berloque dermatitis)
Σε φυτά, φρούτα, λαχανικά, (πορτοκάλι, περγαμόντο, λεμόνι, σέλινο, πετροσέ-
λινο, μαϊδανός, άγριο καρότο, συκιά κ.ά.) (Πίνακας 3-2).

Πίνακας 3-1. Aίτια που προκαλούν φωτοτοξική δερματίτιδα.
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Από τις τετρακυκλίνες που χρησιμοποιούνται σήμερα η minocycline 
δεν είναι τόσο φωτοτοξική σε αντίθεση με τη doxycycline (Εικ. 3-5), 
αλλά και αυτή προκαλεί αντιδράσεις σε δόσεις, συνήθως μεγαλύτερες 
από τα 100mg/ημερησίως7.

Tα φάρμακα που αναφέρονται στον πίνακα 3-1 και διάφορα άλλα, 
όπως  αντιδιαβητικά του τύπου tolbutamide, διουρητικά της ομάδας 
thiazide10, τα αντιμικροβιακά bronopol  και clioquinol που χρησιμοποι-
ούνται ως συντηρητικά ή ως θεραπευτικές ουσίες11, μπορεί να προκα-
λέσουν φωτοτοξική αλλά μερικά και φωτοαλλεργική δερματίτιδα από 
συστηματική λήψη, όπως η hydroxycloroquine12. Oι τετρακυκλίνες, τα 
ψωραλένια, το benoxaprofen και η sparfloxacin13 μπορεί να προκαλέ-
σουν και φωτοονυχόλυση. Οι λίστες αυτές των φαρμάκων, είναι λογικό 
να διευρύνονται συνεχώς, αφού όλο και δημοσιεύονται νέες περιπτώ-
σεις αντιδράσεων, όπως από το αντικαρκινικό Dacarbazine σε ασθενείς 
με κακόηθες μελάνωμα14, την Clarithromycine15 κ.ά. (Εικ. 3-6).

Εικ. 3-5. Φωτοτοξική αντίδραση 
από λήψη δοξυκυκλίνης.

Εικ. 3-6. Φωτοτοξική δερματίτις 
πιθανότατα από flutamide που 
χορηγήθηκε για Ca προστάτη.


