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Allergische contactdermatitis
veroorzaakt door arganolie
S. Kerre

Arganolie is een plantaardige olie gewonnen uit de arganboom uit Marokko. Gebaseerd op medicinale en helende
eigenschappen wordt het zowel nutritioneel gebruikt als voor cosmetische en dermatologische toepassingen.
We presenteren een patiënte die een acute contactdermatitis ontwikkelde tijdens het gebruik van arganolie ter
behandeling van psoriasis capitis.

Ziektegeschiedenis
Anamnese
Een 28-jarige dame kwam op het spreekuur in verband met
een sterk jeukende, nattende dermatose van de scalp, de zone
achter de oren en de nek. Deze dermatose is ongeveer een
week aanwezig. Patiënte is sedert langere tijd bekend met
scalppsoriasis waarvoor ze in het verleden met steroïdbevattende topica behandeld werd. Sedert een paar weken is ze
hiervoor een behandeling gestart met arganolie (cosmostar
anti-aging koud geperste bio-argan oil, Oce-Bio, Wommelgem,
België) die ze dagelijks aanbrengt om dan ‘s ochtends uit te
wassen met hetzij L’Oréal Elseve extraoridinaire oil of Elseve
total repair shampoo. Verder gebruikte ze geen haarcosmetica.
Patiënte is niet bekend met een allergische contactdermatitis,
noch atopie.
Dermatologisch onderzoek
Toont een subacuut eczeem op de scalp, achter de oren en in
de nek.
Epicutane allergietesten
Gezien het beeld van een allergische contactdermatitis werden
er epicutane testen uitgevoerd met de Belgische standaardreeks,
de Belgische cosmetische reeks en door patiënte gebruikte
topica waaronder de arganolie en de door haar gebruikte
shampoos. Er werd gebruikgemaakt van de IQ Ultra patch test
chambers (Chemotechnique, Vellinge, Sweden ) afgedekt met
Fixomull stretch (BSN medical, Hamburg Germany) en van
Micropor (3M Science, Maplewood, Minesota USA) voor de
open testen. Arganolie werd onverdund getest in een patch
test chamber. Aflezing gebeurde na 48 en 96 uur volgens de
criteria van de European Society of Contact Dermatitis. [1]
Er waren positieve testen voor arganolie (3+ na 48 en 96 uur)
(figuur 1), perubalsem (2+ na 48 en 96 uur) en paratertiair
butylfenolformaldehydehars (1+ 48 uur, 2+ 96 uur). De test
voor arganolie is relevant aangezien patiënte deze gebruikt
heeft. De relevantie voor de positieve testen op perubalsem en
butylfenolformaldehydehars is niet meteen duidelijk.

Figuur 1. Patchtesten na 48 uur met positieve test voor arganolie.

Er werden vervolgens nog testen uitgevoerd met andere plantaardige oliën waaronder olijfolie, arachideolie, zonnebloemolie, sesamolie (telkens onverdund). Ook ingrediënten van de
arganolie waaronder vanilline (10% in pet.), tocoferol 100% en
tocoferylacetaat (10% in pet.), resorcinol (1% in pet.) en hydroquinone (1% in pet.) werden getest om het oorzakelijke allergeen te achterhalen. Al deze testen waren negatief.

Conclusie
Patiënte heeft een acute contactdermatitis ontwikkeld op
arganolie. Het oorzakelijke allergeen kon niet teruggevonden
worden.

Beleid en verloop
Patiënte werd een tijd behandeld met topische steroïden
(diprosalic lotion). Sinds het vermijden van de arganolie heeft
ze geen last meer.

Bespreking
Arganolie wordt gewonnen uit de pitten van de vruchten van
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de arganboom (Argania spinosa) die enkel voorkomt in het
zuidwesten van Marokko. Uit de licht geroosterde pitten wordt
de virgin eetbare olie gewonnen waaraan hart- en leverbeschermende eigenschappen worden toegeschreven. Het wordt
ook gebruikt bij de behandeling van obesitas, diabetes en
kankers. De virgin schoonheidsolie wordt geproduceerd door
het persen van ongeroosterde pitten; de cosmetische arganolie, industrieel gewonnen door middel van solventextractie,
wordt gebruikt als ingrediënt in shampoos en hydraterende
crèmes. De cosmetische toepassingen berusten op de hydraterende, antiacne, antisebum en antiverouderingseffecten die
geclaimd worden. Arganolie wordt ook gebruikt als alternatieve, biologische behandeling van onder andere psoriasis. [2]
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butylfenolformaldehydehars is er niet.
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Samenvatting
Arganolie wordt gebruikt voor cosmetische en dermatologische doeleinden bijvoorbeeld bij de behandeling van acne
en psoriasis. In deze casus wordt een acute contactdermatitis beschreven die optreedt tijdens het gebruik van arganolie ter behandeling van een psoriasis capitis. Patchtesten
waren positief voor onverdunde arganolie, maar het oorzakelijke allergeen kon niet worden achterhaald. Bijkomende
testen met andere oliën en een aantal potentiële allergenen bleven negatief.

Trefwoorden
arganolie – allergische contactdermatitis – psoriasis –
plantaardig

Summary
Argan oil is used for cosmetic and dermatological purposes
such as acne and psoriasis. In this case report an acute
allergic contact dermatitis is described following the use of
this product for psoriasis capitis. Patch tests were positive
to undiluted arganoil, but the exact allergen has still not
identiﬁed. Additional tests with diﬀerent vegetable oils
and potential allergens remained negative
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Figuur 2. Geiten grazen in een arganboom in Marokko.
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