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REZUMAT
Dermatita (eczema) de contact, recunoscută ca entitate din cele mai îndepărtate vremuri ale istoriei omenirii,
reflectă un proces inflamator al tegumentului la contactul direct cu anumiţi agenţi nocivi din mediu. Supusă
acţiunii unei diversităţi de multipli factori patogeni, pielea îşi exercită diferit rolul de barieră în contextul amplificării condiţiilor predispozante.
Dermatita de contact reprezintă 4-7% din totalul cazurilor care se adresează medicului dermatolog, peste
jumătate din bolile ocupaţionale fiind datorate afecţiunilor cutanate (1).
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ABSTRACT
Contact dermatitis (eczema), recognized as an entity even in ancient times of mankind´s history reflects an
inflammatory process which occurs in tegument by direct contact with noxious agents from the environment.
Action subject to a variety of multiple pathogen factors, skin exercises different the role of barrier in the context of
growing predisposing conditions.
Contact dermatitis represents 4 to 7 per cent of the dermatological disorders, while skin diseases are responsibles
for over half of the occupational conditions (1).
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CONSIDERAŢII GENERALE
Dermatita de contact nu se poate diagnostica în
absenţa expunerii la anumite substanţe din mediu,
ştiut fiind faptul că numai anumiţi indivizi supuşi
acestor stimuli pot dezvolta una dintre cele două
forme: iritativă sau alergică. Dermatita de contact
iritativă (80% dintre cazurile de dermatită de contact) se datorează în principal unei reacţii inflamatorii non-imunologice apărute la diverşi agenţi
fizici sau chimici, în timp ce dermatita de contact
alergică (20% dintre cazuri) presupune un răspuns
imun celular antigen specific care necesită o recunoaştere prealabilă a antigenului declanşator.
Dermatita de contact alergică presupune aşadar contactul dintre o anumită substanţă denumită

alergen şi tegumentul unui individ, tegument care a
suferit o modificare specifică în ceea ce priveşte reactivitatea. Mecanismul fiziopatologic al acestei
afecţiuni îl constituie reacţia de hipersensibilitate
de tip IV, iar exemplul tipic este reprezentat de dermatita de contact alergică determinată de contactul
cu sevă de iederă otrăvitoare (2).

CONSIDERAŢII EPIDEMIOLOGICE
Conform studiilor epidemiologice efectuate în
dermatita de contact se raportează o incidenţă pe
grupurile populaţionale selectate determinată în
funcţie de anumiţi parametri precum: sexul, vârsta,
mediul, ocupaţia, aria geografică sau unele obiceiuri.
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În natură, alergenii sunt într-o perpetuă dinamică,
apar şi dispar continuu, prevalenţa sensibilizării la
o numită substanţă depinzând de multe variabile
cum ar fi selecţia populaţ iei pe care dorim să o
testăm, structura acesteia, nivelurile de expunere,
mediul, uzajul, introducerea unor noi materiale sau
dispariţia altora. În acest context este importantă şi
necesară precizarea caracteristicilor de grup populaţional.
Dacă efectuăm o analiză globală, constatăm că
alergenii obişnuiţi sunt similari de la o ţară la alta,
unele diferenţe rezultând din ordinea frecvenţei lor
de apariţie (3,4), diferenţe legate de obiceiurile de
prescriere (în cazul medicamentelor) reflectând tipul sensibilităţii la o anume substanţă. În practică
s-a observat că persoanele vârstnice au tendinţa de
a dezvolta mai frecvent o sensibilizare la medicamente, în timp ce persoanele de sex feminin, tinere
înregistrează o sensibilitate crescută ocupaţională
şi legată mai ales de parfumuri, cosmetice sau bijuterii (alergia la nichel).
Natura sensibilizării la un alergen particular
poate fi influenţată în mod firesc de diferenţele referitoare la mediul de expunere. Un exemplu simplu
în acest sens îl constituie frecvenţa crescută a alergiei la iedera otrăvitoare în America de Nord, comparativ cu incidenţa mult mai scăzută a acestei alergii în arealul european. De asemenea, procentul de
indivizi suferinzi de atopie şi-a dovedit utilitatea în
realizarea analizelor epidemiologice, iar datele privind eczema mâinii relevă o semnificativă asociere
între aceasta şi dermatita de contact alergică (5).
În ultimii ani se discută tot mai aprins despre
existenţa unei dermatite de contact profesionale sau
ocupaţionale (6) atunci când alergenul sau agentul
toxic declanşator face parte din componenţa materialelor care sunt manipulate în cursul activităţii
profesionale zilnice. Organizaţia Mondială a Sănătăţii atrage atenţia asupra statisticilor sale, care
relevă faptul că în întreaga lume apar anual aproximativ 2 milioane de cazuri de dermatite profesionale,
35% dintre acestea fiind dermatite de contact. Modernizarea şi performanţele tehnologiei societăţii
moderne au condus la amplificarea şi diversificarea
agenţilor alergeni, peste un sfert din substanţele utilizate industrial fiind dăunătoare pentru tegumentul
uman, jumătate din afecţiunile produse la acest nivel fiind de natură alergică. În mod reactiv şi pozitiv,
au crescut preocupările şi interesul pentru reducerea
acestor probleme prin îmbunătăţirea condiţiilor de
lucru şi a echipamentului personal, prin manipularea
protejată a substanţelor nocive şi depozitarea eficientă a acestora etc.
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IMPLICAŢII IMUNOLOGICE
Dermatita de contact alergică are la bază un mecanism de hipersensibilitate întârziată de tip IV şi
presupune existenţa a două mari procese imunologice: sensibilizarea (faza aferentă, de inducţie) şi
eliberarea (faza eferentă). Se cunosc 4 forme de hipersensibilitate întârziată la agenţi exogeni (7):
• mediată Th1, cu activarea monocitelor şi macrofagelor în dermatita de contact alergică şi
eliberarea de INF-γ şi TNF-α;
• mediată Th2, în inflamaţia eozinofilică cu
eliberare de interleukine 4, 5 şi 13;
• mediată de celulele citotoxice CD4+ şi CD8+
cu eliberarea de perforină în dermatita de
contact alergică;
• mediată de celulele T cu activarea de neutrofile în exantemul pustulos.
Dezvoltarea dermatitei de contact alergice este
un proces extrem de variabil pentru un individ, sensibilizarea fiind primul mecanism necesar instalării
acestei afecţiuni. Există însă şi persoane imposibil
de sensibilizat, la care poate apărea un mecanism
de toleranţă definit prin proprietatea unei substanţe
de a bloca sensibilizarea la un contact ulterior cu
aceeaşi substanţă sau cu substanţe chimic înrudite.
Această toleranţă imunologică a fost indusă la cobai
prin administrarea substanţei oral sau intravenos.
Există însă persoane care au o predispoziţie genetică în a dezvolta sensibilitate de contact (8), iar
părinţii care prezintă sensibilitate la anumite substanţe chimice au copii cu o susceptibilitate crescută
de a dezvolta sensibilitate la aceleaşi substanţe.
Alergenii implicaţi în producerea dermatitei de
contact sunt molecule mici, sub 500 daltoni, care pot
penetra astfel bariera tegumentară, impermeabilă în
condiţii normale. Celulele Langerhans din epiderm
şi alte celule dendritice, toate numite celule prezentatoare de antigen, preiau şi procesează aceste
molecule pentru a le face imunologic eficiente.
Aceste celule prezentatoare de antigen prezintă
substanţele procesate limfocitelor T care au receptori specifici de suprafaţă complementari cu particulele de antigen şi ele trebuie să poarte răspunsul
imun asociat antigenului pentru care limfocitul T
deţine receptori. Celula Langerhans şi keratinocitul
eliberează interleukina 1 (IL-1) care activează limfocitul T.
Expunerea la un alergen poate pune în mişcare
două mecanisme aflate în echilibru: unul mediat de
limfocitele T efectoare, care determină o hipersensibilitate manifestată clinic printr-o reacţie tip eczemă, iar celălalt mediat de celulele supresoare,
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care poate determina o reacţie parţială sau totală de
toleranţă la alergen.
Pentru a induce şi produce alergie de contact, un
alergen trebuie să cântărească cel puţin 5.000 daltoni. În practică, particulele antigenice (sub 500
daltoni) pot penetra straturile epidermului, dar dobândesc antigenitatea necesară numai după conjugarea cu anumite proteine existente în piele (proteine membranare celulare, proteine serice, din
colagen, keratină, etc.).
Susceptibilitatea de a dezvolta o sensibilitate de
contact este controlată genetic, probabil autozomal
dominant. Există studii care demonstrează importanţa asocierii dermatitei de contact alergice cu sistemul HLA (antigenul uman leucocitar), mai ales
pentru HLA-B7, -B12, -B21, -B22, -B35, -B40,
-DR4, -DRw6.
Imediat după contactul cu alergenul, numeroase
citokine se eliberează pentru a potenţa dezvoltarea
sensibilităţii de contact, iar la 24 de ore de la contactul cu antigenul, celulele Langerhans migrează
în ganglionii limfatici regionali (aria paracorticală)
unde prezintă antigenul limfocitelor T compatibile,
limfocite care trebuie să poarte receptori pentru
alergenul respectiv, dar şi pentru complexul major
de histocompatibilitate complementar. Sensibilizarea este posibilă doar dacă conexiunea cu ganglionii
limfatici regionali este intactă (9). Interacţiunea
între limfocite şi celulele Langerhans se face prin
intermediul unor molecule de adeziune celulară
specializate (CAMs) care acţionează în diferite
zone, încurajând legarea intercelulară.
În final se produce o proliferare clonală şi o
diseminare a acestor limfocite T sensibilizate (10)
care poate dura între 7 şi 10 zile, această categorie
de limfocite T fiind capabile de a produce un răspuns
la un anume antigen la o viitoare expunere. După
acest interval, este posibilă producerea dermatitei
de contact.
După ce sensibilizarea a avut loc, reexpunerea la
un nou contact al organismului cu alergenul specific care a determinat iniţial această sensibilizare
conduce la o serie de evenimente care în final determină un răspuns inflamator, cunoscut clinic sub
numele de dermatită. Celulele Langerhans captează
complexul antigenic (haptena cuplată de proteina
transportatoare), îl internalizează şi prelucrează apoi
îl prezintă celulelor T pe care le poate întâlni la
nivel epidermic, dermic sau abia la nivelul ganglionilor regionali. Celulele T cu memorie, precum şi
celulele T efectoare sensibilizate în urma primului
contact antigenic vor recunoaşte complexul peptidic
de pe suprafaţa celulei Langerhans (complex format
din restul peptidic de antigen şi molecula MHC). În
urma prezentării antigenice se produce transforma-

rea blastică şi proliferarea clonală de limfocite T
specifice (11). Celulele astfel activate împreună cu
celulele rezidente eliberează mediatori polipeptidici
solubili (citokine) care constituie elementul declanşator al cascadei alergice. Astfel, dacă alergenul
este într-o concentraţie suficientă, o reacţie inflamatorie se declanşează la 24-48 de ore de la reexpunerea la alergenul de contact. Totuşi, în funcţie de
gradul de sensibilizare, penetrabilitate şi alţi factori,
intervalul de producere poate varia de la câteva ore
la câteva zile.

ASPECTE CLINICE
Dermatita de contact poate simula sau se poate
asocia cu orice reacţie de tip eczematos. Diagnosticul
se poate stabili cu acurateţe numai în condiţiile
efectuării unei anamneze minuţioase coroborate cu
o vastă cunoaştere a alergenilor potenţial declanşatori din mediu, un examen clinic competent şi
efectuarea unor testări paraclinice corecte. Uneori
este foarte dificil a distinge între dermatita de contact iritativă şi cea alergică, ambele declanşând la
nivel tegumentar leziuni similare datorate probabil
unor mecanisme patogenice care conduc în final la
declanşarea aceloraşi procese inflamatorii (12).
Anamneza şi istoricul medical trebuie realizate
cu toată seriozitatea, acestea aducând informaţii
preţioase cu privire la identificarea agentului declanşator, datei debutului afecţiunii, ariei iniţiale
lezionale şi eventualei diseminări, caracterului persistent sau intermitent, factorilor predispozanţi.
Medicul trebuie să acorde o atenţie sporită informaţiilor furnizate de pacient cu privire la profesia
sa, modalităţile de petrecere a timpului liber şi variaţiilor sezoniere ale afecţiunii în cauză. De asemenea, sunt importante relatările privind anumite
asocieri morbide, istoricul familial şi medical, obiceiurile cotidiene.
Clinic, dermatita de contact se manifestă prin
eritem, edem, papule sau papulo-vezicule şi prurit
sau durere, severitatea acestei afecţiuni fiind în
strânsă dependenţă cu intensitatea expunerii şi cu
nivelul de sensibilizare al pacientului. Pruritul, cu
intensitate variabilă reprezintă simptomul fundamental al dermatitei de contact iritativă sau alergică.
Există trei forme de evoluţie sub care poate fi regăsită dermatita de contact:
• acută – cu debut brusc, în papule, plăci şi
placarde eritematoase, pe suprafaţa cărora
pot fi prezente vezicule, bule prin a căror
spargere se formează o suprafaţă madidantă
(zemuindă) acoperită ulterior de cruste, intens
pruriginoasă;
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• subacută – cu dispariţia leziunilor intens zemuinde şi prezenţa de plăci şi placarde pruriginoase, imprecis delimitate, acoperite de
scuame şi cruste;
• cronică – eczemă cu evoluţie îndelungată,
uscată (plăci şi placarde pruriginoase, slab
delimitate, pe suprafaţa cărora se observă
scuame şi leziuni de grataj) sau lichenificată
(plăci şi placarde bine delimitate, intens pruriginoase, infiltrate, de culoare brun-violacee
şi cu accentuarea cadrilajului tegumentar).
Manifestările clinice pot varia în funcţie de
anumite grupuri specifice populaţionale. Astfel,
dermatita de contact alergică este mai frecvent întâlnită în cazul femeilor, ca şi eczema mâinii, comparativ cu bărbaţii. Copiii pot dezvolta alergii la fel
de frecvent ca şi adulţii (13,14), iar persoanele
vârstnice prezintă deseori dermatită de contact alergică la medicamente, conservanţi sau umiditate redusă (15).
Atenta examinare a întregului teritoriu tegumentar, părului, fanerelor şi mucoaselor este foarte
importantă de multe ori, distribuţia leziunilor putând aduce informaţii nepreţuite pentru identificarea
alergenului declanşator al dermatitei de contact. Cu
alte cuvinte, pattern-ul anatomic al dermatitei sugerează deseori o cauză specifică. De exemplu, agenţii
alergeni sau iritativi din vopseluri aplicaţi pe scalp
pot produce leziuni ale frunţii, urechilor şi gâtului;
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faţa este frecvent afectată de utilizarea anumitor
cosmetice, parfumuri, conservanţi sau componente
din plante, sprâncenele pot fi agresate cu anumite
medicamente sau parfumuri, iar urechile sunt clasic
lezate de soluţiile aplicate topic şi contactul cu metale precum nichelul. Trunchiul poate dezvolta dermatită de contact la detergenţi, metale sau fibrele
din textile, axilele la antiperspirante sau cosmetice,
membrele inferioare la medicamente topice (pacienţii cu ulcer de gambă) uleiuri minerale, piele,
cauciuc sau vopseluri. Sensibilizarea pe mucoase
este controverstă, fiind considerată de multe ori secundară celei tegumentare. Reacţiile alergice de la
nivelul cavităţii orale determină eritem, edem, rar
veziculaţie, acompaniate de senzaţie de arsură, iar
alergenii frecvent incriminaţi sunt metalele (aur,
nichel, paladium, mercur), acrilaţii aparatelor dentare sau protezelor, cauciuc, aditivi sau arome alimentare. Mucoasa nazală reacţionează la diferite
preparate medicamentoase cortizonice, antifungice,
antibiotice sau antihistaminice, iar mucoasa conjunctivală la conservanţi, beta-blocante administrate
pentru glaucom şi la soluţiile pentru lentilele de
contact.
Dermatita de contact poate fi mimată şi de alte
tipuri de eczeme (seboreică, atopică, numulară),
însă competenţa şi experienţa medicului poate face
diferenţa.
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