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Αλλεργική δερματίτιδα εξ’επαφής 
σε  έλαια αρωματοθεραπειας 

Παρουσίαση περιστατικού 



• 45 ετών, γυναίκα 

• Κλινική εικόνα: Ερυθηματώδεις βλατίδες-
πλάκες με απολέπιση, φυσαλίδες, διαβρώσεις 
σε  πρόσωπο, άνω και κάτω άκρα  και έντονο 
κνησμό , από διμήνου  

 





• Ιστορικό ορθοπαιδικού χειρουργείου προ 
3μήνου. Έκτοτε χρήση αρωματοθεραπείας για 
ανακούφιση πόνου.  

• Τοπικά στεροειδή με προσωρινή ύφεση και 
κατόπιν υποτροπή. 

• Α/Α: Αλλεργική ρινίτιδα με θετικά skin prick test 
σε ελιά, ακάρεα, επιθήλια σκύλου και γάτας. 
Λοιπό ιστορικό (-) 

• Δ/Δ: δερματίτιδα ατοπική, εξ’επαφης 
• Παραπομπή για patch tests. 
• Σειρές: Βασική, Αρώματα, Κομμωτών και δικά της 

προϊόντα αρωματοθεραπείας. 





Patch Test Allergen  Concentration Series Day 2 Day3 

Fragrance Mix I 8%, pet Baseline Series + ++ 

Myroxylonpereirae resin 

(balsam of Peru) 

25%, pet + ++ 

Formaldehyde 2%, wat - + 

Fragrance Mix II 14%, pet + + 

Cymbopogon 

Citratusoil(lemon grass)  

2%, pet Fragrance Series + ++ 

Eugenia Caryophyllus oil 

(clove) - γαρύφαλλο 

2%, pet + ++ 

Citrus Aurantiumoil 

(neroli)  - νερατζι 

2% pet + ++ 

Benzaldehyde 5%, pet + + 

Laurus nobilis (laurel 

leaves) oil  - δάφνη 

2%, pet - + 

Eugenol 1%, pet + ++ 

Boswelliacarteriioil 

(frankincense)  - λιβάνι 

100% oil Patient’s essential 

(Young living essential 

oils) 

+++ +++ 

Lavandula Angustifolia 

oil (lavender) - λεβάντα 

100% oil ++ +++ 

Cupressus 

Sempervirensoil 

(cypress) - κυπαρίσσι 

100% oil +++ +++ 

R.C. oil  (Young living 

essential oils) 

100% oil ++ ++ 



Αλλεργική Δερματίτιδα από  έλαια 
αρωματοθεραπειας 

• Αποστάγματα από φυτά 

• Περιέχουν χημικές ουσίες αλλεργιογόνα (π.χ. 
linolool, eugenol)   

• Έλαιο Λεβάντας, πιο συχνό αλλεργιογόνο σε 
αιθέρια έλαια  (0.1% με  1.2%) 

 



Αλλεργική Δερματίτιδα από  έλαια 
αρωματοθεραπειας 

• Συχνά διασταυρούμενη αντίδραση ελαίων με 
Fragrance mix I/II και Balsam of Peru – δείκτες 
ευαισθητοποίησης σε αρώματα 

• Eπαγγελματική έκθεση : μασέρ  

 



Έχει ρόλο η ατοπική δερματίτιδα ή η 
επαγγελματική έκθεση? 



Πόσο συχνή είναι η ταυτόχρονη 
ευαισθητοποίηση σε μίγμα αρωμάτων Ι, ΙΙ ή 

βάλσαμο του Περού και αιθέρια έλαια? 



Έλαιο λεβάντας 

• Προέρχεται από το φυτό Lavandula angustifolia 
• Χρησιμοποιείται για την προστασία των ρούχων 

από το σκώρο καθώς και στη ζαχαροπλαστική, σε 
κάποια ποτά και στις τσίχλες, καθαριστικά κλπ 

• Τα κυριότερα αλλεργιογόνα είναι caryophyllene, 
linalyl acetate και linalool 

• H ευαισθητοποίηση σε πληθυσμούς 
προσερχόμενους για patch test σε 3 μελέτες από 
το 2002 ως το 2012 (9000 ασθενείς) ήταν 0.1-
1.2% 
 



Έλαιο κέδρου (λιβάνι) (frankincense oil) 

• Προέρχεται από τη ρητίνη του φυτού Boswelia 

• Σπάνια αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
αλλεργιογόνο  

• Μπορεί να προκαλέσει και IgE-μεσολαβούμενες 
αντιδράσεις με κλινική εκδήλωση ασθματος 



Cupressus Sempervirens oil (cypress) - 
κυπαρίσσι 

 
• Δεν υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία με 

εκδηλώσεις δερματίτιδας εξ επαφής 

• Αναφέρεται συχνά ως αίτιο αλλεργικής 
ρινίτιδας  



Αλλεργική δερματίτιδα από  
ελαστικά 

Παρουσίαση περιστατικού 

 



• 57 ετών, άνδρας, μηχανικός αυτοκινήτων 

• Κλινική εικόνα: διάσπαρτες ερυθηματωδεις 
πλάκες άκρων – κορμού με απολέπιση, 
ερυθροδερμία και συνοδό κνησμό από 
20ημέρου 

• Εμφάνιση μετά από οδήγηση 7 ώρες 

 

 





• Α/Α: υπέρταση, αλλεργική ρινίτιδα 

• Χρόνιο έκζεμα χειρών ~5ετίας: τοπικά 
κορτικοστεροειδή, acitretin 0.5mg/kg, 
υφέσεις –εξάρσεις, alitretinoin 30mg/day  -
ύφεση (διακοπή λόγω ↑ λιπιδίων) 

 



• Δ/Δ: φαρμακευτική αντίδραση, ψωρίαση, 
δερματίτιδα, λέμφωμα 

• Ιστολογική: Σπογγίωση, ακάνθωση, 
φλεγμονώδης διήθηση του χορίου – 
λεμφοκύτταρα 

• prednisolone 0.5mg/kg, levocetrizine 5mg, 
τοπικά κρέμα mometasone 

• Ύφεση σε 4 εβδομάδες 

 

 



• Παραπομπή για patch tests 4 εβδομάδες μετά 
τη διακοπή θεραπείας. 

• Σειρές: Βασική , Μέταλλα 

 



Allergen Concentration Reaction 

Standard European series Thiuram mix Pet 1% ++ 

Myroxylon Pereira (Peru 
balsam) 

Pet 25% + 

Mercapto mix Pet 2% + 

Black Rubber mix Pet 0.1% + 

Ethylenodiamine Pet 1% + 

Mercaptobenzothiazole Pet 2% + 

Wool alcohols Pet 30% + 

Thiomersal Pet 0.1% + 

Extended series  Amerchol L101 Pet 50% + 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 
sodium salt 

Pet 0.1% + 



• Thiuram mix: επιταχυντές στη διαδικασία κατασκευής 
ελαστικών (Tetramethylthiuram monosulfide, Disulfiram, 
Tetramethylthiuram disulfide, Dipentamethyle-nethiuram 
disulfide). Επίσης παρασιτοκτόνα. Συχνά σε υγειονομικούς 
λόγω γαντιών latex 

• Myroxylon Pereirae resin (Peru balsam) αρωματική ρητίνη 
από το δέντρο Myroxolon Balsamum Κεντρική Αμερική. 
Μίξη ουσιών (cinnamic acid, cinnamyl cinnamate, benzyl 
benzoate, benzoic acid, nerolidol, farnesol and eugenol). 
Χρήση ως αρωματικό και ενισχυτικό γεύσης. Επίσης σε 
ιατρικά/οδοντιατρικά προϊόντα.  

• Mercapto mix (N-Cycloxylbenzothiazyl-sulfenamide, 
Dibenzohiazyl disulfide, Morpholinylmeraptobenzothiazole) 
επιταχυντές ελαστικών. Γάντια, υποδήματα, καλώδια, 
σωλήνες, καθαριστικά 

• Black Rubber mix (N-dimethyl-1, C-butyl-N-phenyl-p-
phenylnediamine(DMBPPD) 0.25%, Diphenyl-p-
phenylenediamine 0,25%, N-isopropyl-N-phenyl-p-
phenylenediamine(IPPD) 0,1%). Προστατεύουν τα ελαστικά 
από οξείδωση.  
 



• Ethylenediamine dihydrochloride 
σταθεροποιητικό σε κρέμες, εντομοκτόνα, 
καθαριστικά -γυαλιστικά, κεριά, βιομηχανία 

• Mercaptobenzothiazole (MBT) επιταχυντής 
ελαστικών , ρούχα, γάντια, παπούτσια,  
παιχνίδια, καλώδια κλπ 

• Wool alcohols (lanolin) , μαλακτικό. 
Φαρμακευτικά προϊόντα, κοσμητικής , δέρματα , 
χαρτικά κλπ.   

• Thiomersal ,συντηρητικό (περιέχει υδράργυρο) 
εμβόλια, οφθ.κολλυρια,  κοσμητικά προιόντα 

• Amerchol (περιέχει lanolin)  
• 1,2‐Benzisothiazolin‐3‐one (BIT), βιοκτόνο, 

παρασιτοκτόνο σε καθαριστικά 
 



• Λήψη Ιστορικού 

• Δ/Δ αλλεργική εξ’επαφής δερματίτιδα  

• Παράγοντες σοβαρότητας ΑΔΕ: φύση του 
αλλεργιογόνου (π.χ. διαλυτότητα, 
λιποφιλικότητα), συχνότητα επαφής, δόση 
αλλεργιογόνου, εμπλεκόμενη ανατομική 
θέση, παράγοντες ευαισθησίας του ατόμου 
(π.χ. ατοπική δερματίτιδα) 

• Σύσταση για αποφυγή της έκθεσης 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


