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ΞΔΟΗΙΖΤΖ Δλδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο γήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο. Οη ξπηίδεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πην εκθαλή 

εθδήισζε. Η πξνζέγγηζε ηεο θνζκεηηθήο δεξκαηνινγίαο ζηελ αλάπιαζε ηνπ 
δέξκαηνο ελζσκαηψλεη ζπληεξεηηθέο θαη ρεηξνπξγηθέο κεζφδνπο. Μία κεγάιε 

πνηθηιία ηνπηθψλ παξαγφλησλ φπσο ξεηηλνεηδή, αιθα-πδξφμπ νμέα, 

αληηνμεηδσηηθνί ή αληηελδπκαηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο. Γηάθνξεο ηερληθέο φπσο ρεκηθφ 

peeling, κηθξνδεξκναπφμεζε, εγρχζεηο αιιαληηθήο ηνμίλεο, αχμεζε καιαθψλ 
κνξίσλ θαζψο θαη επεκβαηηθέο ή κε επεκβαηηθέο κέζνδνη laser ζπκβάιινπλ 

επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ δέξκαηνο.   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Η γήξαλζε ηνπ δέξκαηνο δηαθξίλεηαη ζε δχν κνξθέο, ζηελ ελδνγελή ή 
ρξνλνινγηθή θαη ζηελ εξωγενή γήπανζη.  

 

Η ενδογενήρ  γήπανζη αθνξά  αιινηψζεηο πνπ νθείινληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

ειηθίαο θαη παξαηεξείηαη ζε φια ηα άηνκα.  

 

Η εξωγενήρ γήπανζη αθνξά αιινηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο 
παξάγνληεο, ν θπξηφηεξνο ησλ νπνίσλ είλαη ε έθζεζε ζηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία (θσηνγήξαλζε). Άιινη παξάγνληεο είλαη ην θάπληζκα, ην αιθνφι 

θαη ε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε1.  

 

Πε μοπιακό επίπεδο αίηην ηεο γήξαλζεο είλαη ε βξάρπλζε ησλ ηεινκεξψλ κεηά 
απφ πνιπάξηζκεο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο. Γηα ηνλ δεξκαηνινγηθφ αζζελή σζηφζν, 

γήξαλζε είλαη ε εκθάληζε ξπηίδσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε γήξαλζε  

πεξηιακβάλεη πνιιέο αθφκα δηαηαξαρέο πνπ αθνξνχλ ηελ επηδεξκίδα, ην ρφξην, 

ην ππνδφξην ιίπνο θαη ηα νζηά.  ε ηζηνινγηθφ επίπεδν νη ξπηίδεο νθείινληαη 

ζηελ ειάηησζε ηνπ θνιιαγφλνπ ζην ρφξην σο απνηέιεζκα ηεο ειαηησκέλεο 
ζχλζεζεο θαη ηεο απμεκέλεο απνδφκεζεο απφ ηηο κεηαιινπξσηετλάζεο ηεο 

ζεκέιηαο νπζίαο πνπ εθιχνληαη απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο. ηνλ πίλαθα 1 

αλαθέξνληαη νη δηαθνξεηηθέο αιινηψζεηο ηνπ δέξκαηνο πνπ νθείινληαη ζηελ 

ελδνγελή θαη εμσγελή γήξαλζε2-5. 

 

 
Δθφζνλ ε γήξαλζε είλαη έλα θαηλφκελν κε εθδειψζεηο ζε πνιιαπινχο 

ηζηνινγηθνχο ρψξνπο, νη ζεξαπείεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ γεξαζκέλνπ δέξκαηνο 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ δηαηαξαρέο :  

 

α) Απνηπρία απνιέπηζεο ζηελ θεξαηίλε ζηηβάδα.   
 

β) Διάηησζε ηνπ επηδεξκηδηθνχ turnover.  

 

γ) Διάηησζε ηνπ θνιιαγφλνπ ζην ρφξην.  

 
δ) Γηαηαξαρέο ζηελ θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο. 

 

ε) Γηαηαξαρή ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ νζηψλ (πηψζε ηεο πεξίζζεηαο δέξκαηνο 

ιφγσ ηεο βαξχηεηαο κεηά ηελ απψιεηα ηεο ππνζηεξηθηηθήο δξάζεο ηνπ νζηνχ).  

 
Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζπλίζηαηαη ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε 

νηζηξνγφλα, δηθσζθνληθά, αζβέζηην θαη βηηακίλε D γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

απψιεηαο νζηηθήο κάδαο2. 

 

Οη κέζνδνη γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ γεξαζκέλνπ δέξκαηνο πεξηιακβάλνπλ πνιιέο 

επεκβαηηθέο θαη κε επεκβαηηθέο ηερληθέο. πλνπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 
2. Πξηλ ζπλερίζνπκε, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θακία κέζνδνο αλάπιαζεο δελ έρεη 

λφεκα αλ δελ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε αληηειηαθψλ.  

 

 



ΞΗΛΑΘΑΠ 2 
 

ΚΔΘΝΓΝΗ ΑΛΑΞΙΑΠΖΠ ΓΔΟΚΑΡΝΠ 

  Ανηιηλιακά 

  Ροπικέρ θεπαπείερ 

                  - Ρεηηλνεηδή 
                  - Α-Τδξνμπνμέα        

                  - Αληηνμεηδσηηθά 

                         Βηηακίλε C 

                         Βηηακίλε Δ 

                         β-θαξνηέλην 
                         Ιζνθιαβνλνεηδή 

                  - Αληηελδπκαηηθνί παξάγνληεο 

  Σημικό peeling 

  Κικποδεπμοαπόξεζη 

  Δπεμβαηική δεπμοαπόξεζη με laser 
                  - laser CO2 

                  - laser Er:YAG 
                  - combined 

  Κη επεμβαηική θωηοανάπλαζη με πηγέρ θωηόρ 
                  - Οξαηφ θσο (Visible light) 

                  - Τπέξπζξν (Infrared light) 

                  - Παικηθφ θσο (IPL) 

  Φωηοδςναμική θεπαπεία (PDT) 

  Οαδιοζςσνόηηηερ 

  Δμθςηεύμαηα 

                  - Βηνδηαζπψκελα 
                  - Με βηνδηαζπψκελα 

  Κεηαθοπά αςηόλογος λίποςρ 

  Αλλανηική ηοξίνη (Botox, Dysport) 

  Σειποςπγικέρ μέθοδοι (βλεθαποπλαζηική, πςηιδεκηομή κά) 

 

 

 
 

ΒΗΡΑΚΗΛΖ Α - ΟΔΡΗΛΝΔΗΓΖ 

 

  Σν βήηα-θαξνηέλην είλαη πξφδξνκε νπζία ηεο βηηακίλεο Α. Γεζκεχεη ηηο 

ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ θαη ηηο ξίδεο ππεξνμεηδίνπ ησλ ιηπηδίσλ θαη έρεη 
ηνπηθή θσηνπξνζηαηεπηηθή δξάζε. Χζηφζν είλαη αζηαζέο σο κφξην ζε 

δεξκνθαιιπληηθά. 

 

Σα ξεηηλνεηδή είλαη θπζηθά θαη ζπλζεηηθά παξάγσγα ηεο βηηακίλεο Α. Σν 

δξαζηηθφ παξάγσγν είλαη ην ξεηηλντθφ νμχ. Η ξεηηλφιε , νη εζηέξεο βηηακίλεο Α 

θαη ε ξεηηλαιδευδε δξνπλ κέζσ κεηαηξνπήο ζε ξεηηλντθφ νμχ. Νεφηεξα 
παξάγσγα είλαη ε Ταζαροηένη θαη ε αληαπαιέλε (πίλαθαο 3)4,6. 

 



Κησανιζμόρ δπάζηρ 
Σα ξεηηλνεηδή είλαη ιηπφθηια κφξηα πνπ δηαπεξλνχλ εχθνια ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε. Δληφο ηνπ θπηηάξνπ ζπλδένληαη κε ππξεληθνχο ππνδνρείο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κε εηδηθέο αιιεινπρίεο DNA κε απνηέιεζκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

έθθξαζεο γνληδίσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θπηηαξηθή  δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ. Δπίζεο, αζθνχλ θαη κία έκκεζε δξάζε κέζσ θαηαζηνιήο ηνπ 

παξάγνληα κεηαγξαθήο ΑΡ-1 πνπ ζπκκεηέρεη ζηε γνληδηαθή ξχζκηζε  
 

Σέινο, αλαθέξεηαη σο έλαο επηπιένλ κεραληζκφο ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δεζκεχνπλ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο θαη λα απνξξνθνχλ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία απφ άκεζε θσηνρεκηθή βιάβε θαη απφ ην                     

UV-πξνθαινχκελν νμεηδσηηθφ stress7.   
 

Οη ηζηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο ηρεηινοϊνηο έρνπλ ηεθκεξησζεί βηβιηνγξαθηθά κε 

πνιιέο κειέηεο. Σα θπξηφηεξα ηζηνινγηθά επξήκαηα κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηρεηινοϊνηο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ Domyati M .και ζσν 8   είλαη 

 
α) πκπχθλσζε ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο (compaction) 

 

β) Τπεξπιαζία επηδεξκίδαο (αθάλζσζε) 

 

γ) Γηφξζσζε θπηηαξηθήο αηππίαο 

 
δ) Διάηησζε ηνπ αξηζκνχ θαη κεγέζνπο ησλ κειαλνζσκάησλ ζε 

κειαληλνθχηηαξα θαη θεξαηηλνθχηηαξα 

 

ε) Γηέγεξζε ηλνβιαζηψλ, αχμεζε ηεο ζχλζεζεο θνιιαγφλνπ (I θαη ΙΙΙ), 

βειηίσζε ηεο κνξθνινγηθήο εηθφλαο ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ησλ ειαζηηθψλ ηλψλ 
θαη ειάηησζε ηνπ ειαζησηηθνχ πιηθνχ  

 

ζη) Αχμεζε ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλψλ ηεο ζεκέιηαο νπζίαο 

 

δ) Αχμεζε ηεο αγγεηνγέλεζεο (εηθφλα 1)  
 

 

 

Κιηληθά παξαηεξείηαη βειηίσζε ησλ ιεπηψλ θαη βαζέσλ ξπηίδσλ θαη εμαζζέλεζε 

ησλ ειηαθψλ θαθψλ κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ηε ρξήζε ηπεηινοϊνηρ (εηθφλα 2)8. 
 

Η ηρεηινοϊνη ρνξεγείηαη ζε ζπγθέληξσζε απφ 0.025% - 0.1% ην βξάδπ, γηα 

πνιινχο κήλεο. Αξγφηεξα ρνξεγείηαη ζε αξαηφηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ζπλήζσο 2-3 θνξέο/εβδνκάδα. Η Ταζαροηένη ρνξεγείηαη ζε ζπγθέληξσζε 0.1% 

ην βξάδπ. Γηα ηηο δχν παξαπάλσ νπζίεο έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ηνλ νξγαληζκφ 

ηξνθίκσλ θαη θαξκάθσλ (FDA) ησλ ΗΠΑ γηα ρξήζε ζηε θσηνγήξαλζε κε ηηο 
παξαθάησ ζπγθεληξψζεηο θαη ελδείμεηο : 

 

α) Τρεηινοϊνη 0.02% γηα ιεπηέο ξπηίδεο 

 



β) Τρεηινοϊνη 0.05% γηα ιεπηέο ξπηίδεο θαη ζηηθηή ππεξκειάγρξσζε 
 

γ) Ταζαροηένη 0.1% γηα ιεπηέο ξπηίδεο, ζηηθηή ππεξ  θαη ππνκειάγρξσζε  θαη 

εθειίδεο. χκθσλα κε ην άξζξν ησλ Lowe NJ και ζσν9 ε Ταζαροηένη 0.1% 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ηρεηινοϊνη 0.05% ζηε ζεξαπεία ηεο 

θσηνγήξαλζεο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ ηαρχηεηα βειηίσζεο αιιά ζπλνδεχεηαη 

απφ πςειφηεξε ζπρλφηεηα αηζζήκαηνο θαχζνπ, πνπ ππνρσξεί φκσο κεηά ηελ 
πξψηε εβδνκάδα ζεξαπείαο9-11. 

 

Η ζπλεζέζηεξε αλεπηζχκεηε ελέξγεηα είλαη ε δεξκαηίηηδα απφ ξεηηλνεηδή ε 

νπνία εθδειψλεηαη θιηληθά κε εξχζεκα, απνιέπηζε, θλεζκφ, αίζζεκα θαχζνπ ή 

λπγκψλ θαη μεξφηεηα. Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα εληφο ηνπ πξψηνπ κήλα 
ζεξαπείαο, κε ηάζε ππνρψξεζεο ζηελ ζπλέρεηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο 

ζπλίζηαηαη ε ειάηησζε ηεο ζπρλφηεηαο εθαξκνγψλ ή ηεο πνζφηεηαο, ε ρξήζε 

καιαθηηθψλ/ελπδαηηθψλ νπζηψλ ή ήπηα ηνπηθά θνξηηθνεηδή. Σα λεφηεξα 

ξεηηλνεηδή έρνπλ ελδερνκέλσο κηθξφηεξε εξεζηζηηθή δξάζε θαη είλαη θαιχηεξα 

αλεθηά αιιά πηζαλφλ είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά8,9,11. 
 

 

ΑΙΦΑ-ΓΟΝΜ ΝΜΔΑ ( ΑΖΑs) 

 

   Δίλαη ηα ιεγφκελα νμέα θξνχησλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ην γιπθνιηθφ, ην 

γαιαθηηθφ, ην θηηξηθφ, ην ακπγδαιηθφ θαη ην κειηθφ νμχ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 
ζηελ θαηεγνξία ησλ αιθα-πδξνμπνμέσλ έρνπλ πξνζηεζεί ηα ΑΗΑ δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο γεληάο, 

 

Κησανιζμόρ δπάζηρ 

Σα ΑΗΑs αζθνχλ ηε δξάζε ηνπο ζηελ επηδεξκίδα θαη ζην ρφξην. ηελ επηδεξκίδα 
παξεκπνδίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνληθψλ δεζκψλ θαη δεζκνζσκάησλ κέζσ 

αλαζηνιήο  ηξαλθεξαζψλ θαη θηλαζψλ κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέλεζε ηεο 

ζπλνρήο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαη ηελ πξφθιεζε απνιέπηζεο θαη ιέπηπλζεο 

ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο. Δπίζεο, δηαηαξάζζνπλ ηνπο εζηεξηθνχο δεζκνχο κεηαμχ   

θεξακηδίσλ θαη θεξαηηλνθπηηάξσλ κε ζπλέπεηα ηελ επθνιφηεξε απνιέπηζε ησλ 
θεξαηηλνθπηηάξσλ. Σέινο, πξνάγνπλ ηελ  θπηηαξηθή αλαλέσζε (turnover). ην 

ρφξην, πξνάγνπλ ηελ ζχλζεζε θνιιαγφλνπ θαη απμάλνπλ ηελ ελαπφζεζε 

γιπθνδακηλνγιπθαλψλ ζηε ζεκέιηα νπζία (ελπδάησζε)4,12.  

                          

Κχξηνο εθπξφζσπνο ησλ AHAs δεχηεξεο γεληάο ( ή Poly-AHA) είλαη ε 
γινπθνλνιαθηφλε (Gluconolactone). Γηαζέηεη πέληε νκάδεο ΟΗ ζην κφξηφ ηεο, 

πνπ ηεο πξνζδίδνπλ ηζρπξφηεξε ελπδαηηθή δξάζε ελψ δηαηεξεί ηηο 

θεξαηνιπηηθέο   ηδηφηεηεο ησλ ΑΗΑs. Η ιαθηνληθή δνκή ηνπ απνθξχπηεη ηελ 

φμηλε θχζε ηνπ κνξίνπ θαη ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα ην επαίζζεην δέξκα θαη 

γηα ηελ πεξηνθζαικηθή θαη πεξηζηνκαηηθή πεξηνρή. Δίλαη επίζεο έλα θπζηθφ 

αληηνμεηδσηηθφ ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ αληηξπηηδηθή θαη αληηγεξαληηθή δξάζε 
ηνπ4. 

 

Κχξηνο εθπξφζσπνο ησλ AHAs ηξίηεο γεληάο ( ή ζχλζεηα poly-AHA) είλαη ην  

ιαθηνβηνληθφ νμχ (Lactobionic acid).Απνηειείηαη απφ γινπθνλνιαθηφλε θαη 



γαιαθηφδε (θπζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλψλ ηνπ ρνξίνπ) θαη 
δηαζέηεη νθηψ νκάδεο ΟΗ ζην κφξην ηνπ πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ ηζρπξή ελπδαηηθή 

δξάζε. 

 

Έρεη πνιχ ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα δεζκεχεη 

ηφληα ζηδήξνπ θαη φπσο φια ηα ΑΗΑs πξνάγεη ην θπηηαξηθφ turnover θαη ηελ 

απνιέπηζε ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο4. 
 

 

 

ΑΛΡΗΔΛΕΚΑΡΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ 

 
  Δίλαη αλαζηνιείο ησλ κεηαιινπξσηεαζψλ ηεο ζεκέιηαο νπζίαο. Οη 

κεηαιινπξσηεάζεο είλαη έλδπκα πνπ αλεπξίζθνληαη ζην δέξκα θαη είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ απνδφκεζε ησλ εμσθπηηάξησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζεκέιηαο 

νπζίαο, ε νπνία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δέξκαηνο. Οη ηζηηθνί αλαζηνιείο ησλ κεηαιινπξσηεαζψλ  
(TIMPs, tissue inhibitors of metalloproteinases ) ξπζκίδνπλ ηελ ελδπκηθή 

ηζνξξνπία απηψλ. Η γήξαλζε θαη ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία ειαηηψλνπλ ηνπο 

TIMPs, απμάλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεηαιινπξσηεαζψλ θαη ειαηηψλνπλ ην 

θνιιαγφλν. ηφρνο ησλ αληηελδπκαηηθψλ παξαγφλησλ είλαη ε βειηίσζε ησλ 

ηδηνηήησλ ηεο ζεκέιηαο νπζίαο, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ειάηησζε ησλ ξπηίδσλ 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ηνπ δέξκαηνο4. 
    

 

      

ΑΛΡΗΝΜΔΗΓΥΡΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ 

 
   Δίλαη κηα εηεξνγελήο νκάδα νπζηψλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα δεζκεχνπλ ηηο 

ειεχζεξεο ξίδεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην νμεηδσηηθφ stress, νη νπνίεο επζχλνληαη 

γηα ηελ βιάβε θπηηαξηθψλ δνκψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ DNA, ιηπηδίσλ θαη 

πξσηετλψλ. 

 
ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία θαη νπζηψδε ακηλνμέα. Πνιινί 

απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο πξνέξρνληαη απφ ηα θπηά πρ. ειηά, ηνκάηα, 

πνξηνθάιη, πξάζηλν θαη άζπξν ηζάη. Η δξάζε ηνπο αζθείηαη κε ηνπηθή εθαξκνγή 

ζην δέξκα ή κε ζπζηεκαηηθή πξφζιεςε απφ ην ζηφκα κε ηε δηαηξνθή 

 
Κχξηνη εθπξφζσπνη ησλ νπζηψλ απηψλ είλαη ε βηηακίλε C, ε βηηακίλε Δ, ην 

ζπλέλδπκν Q10, ην ιηπντθφ νμχ, ηα θιαβνλνεηδή, ε ηαπξίλε, ε L-θαξλνζίλε 

θά4,6,12. 

 

ΒΘΤΑΛΘΜΗ C 

Η βηηακίλε C ή αζθνξβηθφ νμχ αζθεί ηε δξάζε ηεο ιφγσ ηεο αληηνμεηδσηηθήο ηεο 
ηθαλφηεηαο (αλαγσγηθή δξάζε). Δίλαη ζπκπαξάγνληαο ζε αληηδξάζεηο 

πδξνμπιίσζεο γηα ηελ παξαγσγή θνιιαγφλνπ, παξεκπνδίδεη ηελ θαηαζηξνθή 

ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηεο ειαζηίλεο απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο θαη δηεγείξεη ηελ 

ελαπφζεζε λένπ θνιιαγφλνπ ζην ρφξην. Δπίζεο, δξα ζπλεξγηθά κε ηε βηηακίλε Δ 



θαη βνεζά ζηελ αλαγέλλεζή ηεο. Ιζηνινγηθά, θαίλεηαη φηη βειηηψλεη θαη 
θπζηνινγηθνπνηεί ηηο αιινηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε θσηνγήξαλζε. 

 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηνπ κνξίνπ θαη ηεο εχθνιεο θαηαζηξνθήο ηνπ απφ 

ηε ζεξκφηεηα θαη ην θσο ππάξρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ 

σο ζπζηαηηθνχ δεξκνθαιιπληηθψλ4,6,12. 

 
ΒΘΤΑΛΘΜΗ Ε 

Ο φξνο αθνξά κία νηθνγέλεηα νπζηψλ κε αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη πεξηιακβάλεη 

δχν νκάδεο, ηηο ηνθνθεξφιεο θαη ηηο ηνθνηξηελφιεο. Δπξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

είλαη ε α-ηνθνθεξφιε αλ θαη θαίλεηαη φηη ε δ-ηνθνηξηελφιε έρεη ηζρπξφηεξε 

αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη θαιχηεξε βηνδηαζεζηκφηεηα κε κεγαιχηεξε 
ζπγθέληξσζε ζηελ θεξαηίλε ζηηβάδα. Μειέηεο έδεημαλ φηη ε ηνπηθή εθαξκνγή 

ηεο πξνζηαηεχεη απφ ηε βιάβε ηνπ νμεηδσηηθνχ stress πνπ πξνθαιεί ε 

ππεξηψδεο αθηηλνβνιία. Γεζκεχεη θπξίσο ηηο ξίδεο ππεξνμεηδίνπ ησλ ιηπηδίσλ 

πξνζηαηεχνληαο ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε απφ ηελ θαηαζηξνθή. Δπηπιένλ, 

δηαζέηεη άξηζηεο ελπδαηηθέο ηδηφηεηεο4,12. 
 

ΣΥΜΕΜΖΥΛΞ Q10 (ubiquinone) 

Σν ζπλέλδπκν Q10 ή ubiquinone επηηξέπεη ζηα θχηηαξα λα ρξεζηκνπνηνχλ 

θαιχηεξα ην νμπγφλν, ειαηηψλνληαο έηζη ηελ παξαγσγή ειεχζεξσλ ξηδψλ θαηά 

ηνλ ελεξγεηαθφ θχθιν ηνπ θπηηάξνπ. Έρεη ζεκαληηθή αληηνμεηδσηηθή δξάζε 

έλαληη ησλ ππεξνμεηδίσλ. Δπίζεο, δξα ζπλεξγηθά κε ηε βηηακίλε Δ θαη 
θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε θνιιαγελάζεο απφ ηηο ηλνβιάζηεο ηνπ ρνξίνπ. Αλ θαη 

ζπληίζεηαη απφ ηα αλζξψπηλα θχηηαξα, ε παξαγσγή ηνπ ειαηηψλεηαη κε ηελ 

ειηθία4. 

 

ΚΘΟΞΪΙΞ ΞΝΥ 
Αλεπξίζθεηαη θπζηνινγηθά ζηα αλζξψπηλα θχηηαξα. Έρεη πδξφθηιεο θαη 

ιηπφθηιεο ηδηφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αζθεί ηε δξάζε ηνπ ζε δηαθνξεηηθά 

δηακεξίζκαηα. Γηαζέηεη εμαηξεηηθέο αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο. Γεζκεχεη ηηο  

ειεχζεξεο ξίδεο πδξνμπιίνπ, ππνρισξηθνχ νμένο θαη νμπγφλνπ θαη ζρεκαηίδεη 

ρειηθέο ελψζεηο κε βαξέα κέηαιια. Δπίζεο, δξα ζπλεξγηθά κε ηε βηηακίλε C, ηε 
βηηακίλε Β, ην ζπλέλδπκν Q10 θαη ηε γινπηαζεηφλε4. 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνζκεηηθψλ νπζηψλ δελ έρεη 

ηεθκεξησζεί αθφκα επαξθψο κε επηζηεκνληθέο κειέηεο, σζηφζν δηεξεπλάηαη 

εληαηηθά. 
 

 

 

ΣΖΚΗΘΝ PEELING 

 

   Με ηνλ φξν ρεκηθφ peeling ελλννχκε ηελ πξφθιεζε ειεγρφκελνπ ηξαχκαηνο 
κε ηελ εθαξκνγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ρεκηθψλ παξαγφλησλ ζην δέξκα πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο επηδεξκίδαο θαη 

ηελ αλαδηάηαμε ηνπ θνιιαγφλνπ, πνπ βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

θσηνγήξαλζεο, ησλ ξπηίδσλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ κειάγρξσζεο13.  



  
Γηαθξίλεηαη ζε επηθαλεηαθφ, κέζνπ βάζνπο θαη βαζχ peeling. ην πνιχ ειαθξχ 

επηθαλεηαθφ peeling ε θαηαζηξνθή θηάλεη κέρξη ηελ αθαλζσηή ζηηβάδα, ελψ 

ζην ειαθξχ επηθαλεηαθφ peeling ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ 

επηδεξκίδα θαη ζην ζειψδεο ρφξην. ην κέζνπ βάζνπο peeling ε θαηαζηξνθή 

θηάλεη κέρξη ην άλσ δηθηπσηφ ρφξην θαη ζην βαζχ ε θαηαζηξνθή θηάλεη κέρξη 

ην κέζν δηθηπσηφ ρφξην (πίλαθαο 4). Σν ρεκηθφ peeling ηαμηλνκείηαη επίζεο 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρεκηθνχ παξάγνληα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (πίλαθαο 

4)13,14. 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε αγσγή πξνεηνηκαζίαο θαζψο θαη ε αγσγή κεηά ην 

peeling είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ην ίδην ην peeling. ηφρνο ηεο αγσγήο 
πξνεηνηκαζίαο είλαη  

 

α) ε ιέπηπλζε ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο θαη  

β) ε ειάηησζε ηεο πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο κεηαθιεγκνλψδνπο 

ππεξκειάγρξσζεο.  
 

Φαίλεηαη φηη ε πξνεηνηκαζία κε ηρεηινοϊνη επηηαρχλεη ηελ επνχισζε θαη 

επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε δηείζδπζε ηνπ παξάγνληα. Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο 

ππεξκειάγρξσζεο ζπζηήλεηαη ε πξνζζήθε πδξνθηλφλεο/ηνπηθνχ θνξηηθνεηδνχο. 

Σα ΑΗΑs ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο σο αγσγή πξνεηνηκαζίαο ζε κηθξέο 

ζπγθεληξψζεηο, κέρξη 10% θαη πξνθαινχλ ιέπηπλζε ηεο επηδεξκίδαο θαη 
θαιχηεξε δηείζδπζε ηνπ απνιεπηζηηθνχ παξάγνληα. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη δελ 

έρνπλ επίδξαζε ζηελ πξφιεςε ηεο κεηαθιεγκνλψδνπο ππεξκειάγρξσζεο. Η 

δηάξθεηα ηεο αγσγήο πξνεηνηκαζίαο θπκαίλεηαη απφ 2 – 4 εβδνκάδεο, κε 

δηαθνπή 5-7 κέξεο πξηλ ην peeling13,15.  

 
Η αγσγή κεηά ην peeling πεξηιακβάλεη θνκπξέζεο νμηθνχ νμένο, καιαθηηθά, 

αληηβηνηηθέο θαη θνξηηδνλνχρεο θξέκεο. Αλαγθαία είλαη ε ρξήζε ηζρπξνχ 

αληηειηαθνχ13. 

 

   Η επνχισζε κεηά ην peeling επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ 
θεξαηηλνθπηηάξσλ απφ ηα εμαξηήκαηα, φπσο νη ηξηρνζκεγκαηνγφλνη ζχιαθνη, 

απφ φπνπ γίλεηαη ε επαλεπηζειηνπνίεζε1. 

 

Κησανιζμόρ δπάζηρ 

Η βειηίσζε ζηελ εκθάληζε ηνπ γεξαζκέλνπ δέξκαηνο νθείιεηαη ζηελ 
απνιεπηζηηθή δξάζε πνπ αζθείηαη ζην επίπεδν ηεο επηδεξκίδαο θαζψο θαη ζηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ δέξκαηνο πνπ επάγεη κία απφθξηζε επνχισζεο κε ζπλέπεηα ηε  

δηέγεξζε ησλ  ηλνβιαζηψλ θαη ηελ επαθφινπζε ζχλζεζε θνιιαγφλνπ θαη ηελ 

αλαδηάηαμή ηνπ κε παξάιιειε πνξεία ησλ ηληδίσλ (εηθφλα 3). Η βειηίσζε 

ζπλερίδεηαη ηνπο επφκελνπο 6-12 κήλεο (ζε κέζνπ βάζνπο peeling)13,15.  

 
Σν κέζνπ βάζνπο θαη ην βαζχ peeling είλαη πην απνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ γεξαζκέλνπ δέξκαηνο αιιά έρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν 

παξελεξγεηψλ. Η ρξήζε ζπλδπαζκνχ ρεκηθψλ παξαγφλησλ επηηπγράλεη ην ίδην 



απνηέιεζκα κε κείσζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Οη ζπλδπαζκνί πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη  

 

α) δηάιπκα ηνπ Jessner θαη TCA 35% θαη  

 

β) γιπθνιηθφ νμχ 70% θαη TCA 35%  (κέζνπ βάζνπο peeling). ηελ εηθφλα 4 

θαίλνληαη ηα ζηάδηα απνιέπηζεο θαη επνχισζεο κεηά απφ κέζνπ βάζνπο 
peeling1,13. 

 

Σν TCA θαη ην γιπθνιηθφ νμχ είλαη ρεκηθνί παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο. Σν TCA είλαη απιφ ζηε ρξήζε ηνπ, ε δξάζε ηνπ είλαη αλαπαξαγψγηκε 

θαη πξνβιέςηκε θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ 
δηαιχκαηνο. Δίλαη νπηηθά ειεγρφκελε κέζσ ηεο αιιαγήο ζην ρξψκα ιφγσ ηεο 

πήμεο ησλ πξσηετλψλ ηεο επηδεξκίδαο(frosting-πάγσκα) θαη δελ απαηηείηαη 

εμνπδεηέξσζε. Χζηφζν, νη θσηφηππνη >ΙΙΙ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν 

κεηαθιεγκνλψδνπο ππεξκειάγρξσζεο, ηδίσο κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο TCA 

(>40% ). Σν γιπθνιηθφ νμχ πξνθαιεί κηθξφηεξε απνιέπηζε θαη είλαη πην 
απνδεθηφ απφ ηνπο αζζελείο. Δίλαη θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο θσηφηππνπο θαη 

γηα επαίζζεηα δέξκαηα ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο (20-35%). Χζηφζν, ε δξάζε 

ηνπ είλαη απξφβιεπηε, απαηηείηαη εμνπδεηέξσζε (NαHCO3) θαη έρεη πςειφ 

θφζηνο13-15. 

 

Ξποθςλάξειρ – Ανηενδείξειρ 
Πξνηνχ ππνβιεζεί έλα άηνκν ζε ρεκηθφ peeling ζα πξέπεη λα ιεθζεί έλα 

ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαηαζηάζεσλ πνπ απνηεινχλ 

αληέλδεημε, φπσο ε χπαξμε δηαθφξσλ ελεξγψλ ινηκψμεσλ, ε ιήςε νξηζκέλσλ 

θαξκάθσλ, πξνεγεζείζα αθηηλνζεξαπεία ή ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην 

πξφζσπν. ηνλ πίλαθα 5 αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο θαη απφιπηεο 
αληελδείμεηο1,13. 

 

Δπιπλοκέρ 

   Όζν βαζχηεξν είλαη ην ρεκηθφ peeling ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο 

εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Οη πην ζπρλέο παξελέξγεηεο είλαη νη εμήο:  
 

α) δηαηαξαρέο κειάγρξσζεο  

β) νπινπνίεζε  

γ) κφιπλζε  

δ)επίκνλν εξχζεκα ή θλεζκφο  
ε)δεξκαηίηηδα εμ επαθήο  

ζη)δηαηαξαρέο πθήο  

δ)θέγρξηα  

ε)αθκή 

ζ)επαηζζεζία ζην ςχρνο15.16.  

 
Ιδηαίηεξα γηα ην βαζχ peeling κε θαηλφιε ππάξρεη θίλδπλνο αηξνθίαο δέξκαηνο, 

ππνκειάγρξσζεο (κειαλνηνμηθφηεηα - κε αλαζηξέςηκε), θαξδηαθήο αξξπζκίαο, 

νηδήκαηνο ιάξπγγα θαη επαηνλεθξηθή ηνμηθφηεηα. Απαηηείηαη ε παξνπζία 



αλαηζζεζηνιφγνπ θαζψο θαη  πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο καδί κε 
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα13,14. 

 

 

        

               

LASERS 
  

Σν ηδαληθφ ζχζηεκα αλάπιαζεο ηνπ δέξκαηνο κε ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

πεγψλ θσηφο πξέπεη λα επηηπγράλεη  

 

α) ειάηησζε ησλ ξπηίδσλ  
β) βειηίσζε ηεο πθήο ηνπ δέξκαηνο  

γ) δηφξζσζε ησλ αγγεηαθψλ βιαβψλ θαη  

δ) δηφξζσζε ησλ κειαγρξσκαηηθψλ βιαβψλ.  

 

ηηο εηθφλεο 5 θαη 6 θαίλνληαη ηα κήθε θχκαηνο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ lasers θαη 
ηα αληίζηνηρα ρξσκνθφξα ηνπ δέξκαηνο πνπ απνξξνθνχλ ηελ εθπεκπφκελε 

ελέξγεηα. Οη κέζνδνη αλάπιαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθξίλνληαη ζε 

επεκβαηηθέο θαη κε επεκβαηηθέο. Βαζηθφο ζηφρνο θαη ησλ δχν κεζφδσλ είλαη ε 

δηέγεξζε ηεο ζχλζεζεο λένπ θνιιαγφλνπ ζην ρφξην κέζσ ηεο πξφθιεζεο 

βιάβεο ζε απηφ, πνπ δίλεη ηελ έλαξμε ζε κία “αληίδξαζε επνχισζεο ηνπ 

ηξαχκαηνο” 17.   
 

 

Δπεμβαηική δεπμοαπόξεζη με laser 

 

Η επεκβαηηθή δεξκναπφμεζε επηηπγράλεηαη κε laser δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
(CO2) ή κε laser erbium: yttrium aluminum garnet (Er:YAG) ή κε ζπλδπαζκφ 

απηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6. Σν κήθνο θχκαηνο ηνπ laser CO2 είλαη 

10,600 nm θαη ην αληίζηνηρν ρξσκνθφξν είλαη ην λεξφ, ελψ ην laser Er:YAG 

εθπέκπεη ζε κήθνο θχκαηνο 2,940 nm θαη ρξσκνθφξν είλαη επίζεο ην λεξφ17,18. 

 
Σα επεκβαηηθά lasers έρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηα κε 

επεκβαηηθά, έρνπλ φκσο παξαηεηακέλν ρξφλν κεηεπεκβαηηθήο αλάξξσζεο θαη 

κεγαιχηεξν θίλδπλν επηπινθψλ, φπσο δηαηαξαρέο κειάγρξσζεο, νπινπνίεζε 

θαη δεξκαηηθέο ινηκψμεηο17. 

 
Οαλμικό CO2 Laser 

Κησανιζμόρ δπάζηρ  

Η εθπεκπφκελε ελέξγεηα απνξξνθάηαη απφ ην λεξφ θαη πξνθαιεί εμάηκηζε ηνπ 

ελδνθπηηάξηνπ θαη κεζνθπηηάξηνπ χδαηνο. Η ελέξγεηα πνπ δελ απνξξνθάηαη απφ 

ην λεξφ δηαρέεηαη ζηνπο ηζηνχο θαη ηνπο ζεξκαίλεη (ζεξκηθή δηάρπζε). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ πξνθαιείηαη εμάρλσζε ηεο επηδεξκίδαο κε ειάρηζηε αιιά σζηφζν 
ζεκαληηθή ζεξκηθή βιάβε ηνπ ζειψδνπο ρνξίνπ. Απηή ε ζεξκηθή βιάβε είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ επαγσγή ηεο αληίδξαζεο επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο  (wound 

repair response)  κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη δηέγεξζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ηλνβιαζηψλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δξάζε θιεγκνλσδψλ δηαβηβαζηψλ νδεγεί 



ζηελ παξαγσγή λένπ θνιιαγφλνπ θαη άιισλ πξσηετλψλ ηεο ζεκέιηαο νπζίαο. Η 
ζεξκηθή βιάβε (thermal effect) επζχλεηαη γηα ηελ άκεζε ζπξξίθλσζε ηνπ 

θνιιαγφλνπ θαη ηελ ζχζθημε ηνπ δέξκαηνο, ελψ κεηά ηελ πάξνδν 30 εκεξψλ 

αξρίδεη ν ζρεκαηηζκφο θνθθηψδνπο  ηζηνχ θαη αξγφηεξα(100 εκέξεο) ε 

παξαγσγή λένπ θνιιαγφλνπ19,20,21.  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε πξφθιεζε ηεο ειεγρφκελεο ζεξκηθήο βιάβεο ηνπ ρνξίνπ 
(δει. κηθξή θαη επηζπκεηή ζεξκηθή δηάρπζε) ε ελέξγεηα πξέπεη λα  παξέρεηαη ζε 

ρξφλν βξαρχηεξν απφ ην ρξφλν ζεξκηθήο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο (1 ms). Η 

εμάρλσζε πεξηνξίδεηαη ζε έλα ιεπηφ ζηξψκα (20-50 κm) θαη ην βάζνο ηεο 

ζεξκηθήο βιάβεο θηάλεη ηα 60-120 κm. Όπσο έρεη δεηρζεί απφ δηάθνξεο 

κειέηεο ην βάζνο ηεο ζεξκηθήο βιάβεο (θαη φρη ην βάζνο ηεο εμάρλσζεο) είλαη 
πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε καθξάο δηάξθεηαο θιηληθή βειηίσζε. Χζηφζν, ε 

κεγαιχηεξε ζεξκηθή βιάβε επζχλεηαη γηα ην καθξχηεξν ρξφλν επνχισζεο θαη 

ην κεγαιχηεξν θίλδπλν επηπινθψλ21,22.  

 

ε βηνρεκηθφ επίπεδν έρεη παξαηεξεζεί αχμεζε ησλ επηπέδσλ IL-1β θαη ΣΝF-α 
πνπ επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ κεηαιινπξσηετλαζψλ ΜΜΡ-

1(θνιιαγελάζε), ΜΜΡ-3 θαη ΜΜΡ-9 θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ηε ζεξαπεία, 

ελψ αξγφηεξα αθνινπζεί ε ηαρεία πηψζε ηνπο. Απηέο νη ΜΜΡ πξνθαινχλ 

απνδφκεζε ηνπ γεξαζκέλνπ θνιιαγφλνπ θαη άιισλ πξσηετλψλ ηεο ζεκέιηαο 

νπζίαο, φπσο πξσηενγιπθάλεο θαη ειαζηίλε, ελψ θαίλεηαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

παξαγσγή θαη ελαπφζεζε λένπ θνιιαγφλνπ. Παξαηεξείηαη επίζεο, αχμεζε ησλ 
επηπέδσλ ηνπ TGF-β, ν νπνίνο είλαη έλαο ηζρπξφο πξντλσηηθφο παξάγνληαο πνπ 

επάγεη ηελ ζχλζεζε πξνθνιιαγφλνπ. Η αχμεζε ησλ επηπέδσλ πξνθνιιαγφλνπ 

ηχπνπ Ι θαη ΙΙΙ ζπκπίπηεη κε ηελ  ειάηησζε ησλ ΜΜΡ, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην 

λέν θνιιαγφλν απφ ηελ απνδφκεζε. Απμάλεηαη κφλν ε ΜΜΡ-13, ε νπνία παίδεη 

ξφιν ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ λένπ θνιιαγφλνπ, ελψ δελ ζπκκεηέρεη ζηε δηάζπαζε 
ηνπ παιαηνχ. Σα απμεκέλα επίπεδα δηαηεξνχληαη γηα 6 κήλεο ηνπιάρηζηνλ, 

γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ ζπλερηδφκελε βειηίσζε κεηά ηε ζεξαπεία. Σέινο, 

παξαηεξείηαη παξεθηφπηζε ηνπ ειαζησηηθνχ πιηθνχ ζην βαζχηεξν ρφξην θαη 

αχμεζε ηεο ηξνπνειαζηίλεο θαη θηκπξηιίλεο πνπ είλαη θχξηα ζπζηαηηθά ησλ 

ειαζηηθψλ ηλψλ.27 

                                                               

Σν laser CO2 είλαη θαηάιιειν γηα κέηξηα θαη ζνβαξή θσηνγήξαλζε κε βαζχηεξεο 

ξπηίδεο. ηελ εηθφλα 7 θαίλεηαη ε βειηίσζε ησλ ξπηίδσλ κεηά ηελ εθαξκνγή 

laser CO2. Πην θαηάιιεινη είλαη νη αλνηθηνί θσηφηππνη (Ι-ΙΙΙ) ιφγσ ηνπ 

κηθξφηεξνπ θηλδχλνπ κεηαθιεγκνλψδνπο ππεξκειάγρξσζεο. Οη αληελδείμεηο γηα 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 717,18. 

 

Δπιπλοκέρ 

Οη ζπρλφηεξεο επηπινθέο είλαη ην κεηεπεκβαηηθφ νίδεκα θαη ην κεηεπεκβαηηθφ 

εξχζεκα. Σν οίδημα είλαη ζπλήζσο ήπην θαη ππνρσξεί ζε 5-7 κέξεο. παλίσο, 

απαηηείηαη ε ρξήζε ζπζηεκαηηθψλ ζηεξνεηδψλ. Σν μεηεπεμβαηικό ερύθημα είλαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαξαίηεην κέξνο ηεο απφθξηζεο επνχισζεο ηνπ 

ηξαχκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζεξκηθή βιάβε θαη θαίλεηαη φηη δελ είλαη ην 

απνηέιεζκα θιεγκνλήο αιιά νθείιεηαη ζηελ λεναγγείσζε ηνπ επνπινχκελνπ 

ρνξίνπ ( παξνρή ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη νμπγφλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 



θάζεσλ ππεξπιαζίαο θαη αλαδηάηαμεο ). Γηαξθεί 1-8 κήλεο (θαηά κέζν φξν 3.5 
κήλεο). Η έληαζε ηνπ εξπζήκαηνο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ πεξαζκάησλ ηνπ laser. Χζηφζν, ην επίκνλν, εληνπηζκέλν 

εξχζεκα κπνξεί λα απνηειεί πξνάγγειν ζρεκαηηζκνχ ππεξηξνθηθψλ νπιψλ θαη 

κφληκεο ππεξκειάγρξσζεο.  

 

Άιιεο επηπινθέο είλαη ν θλεζκφο, ε αθκή θαη ν ζρεκαηηζκφο θερξηψλ θαη 
πεηερεηψλ. Οη πεηέρεηεο ππνρσξνχλ ρσξίο ζεξαπεία κεηά απφ κεξηθέο 

εβδνκάδεο. ε πνζνζηφ 6-20% ησλ αζζελψλ πξνθαιείηαη ππνκειάγρξσζε, πνπ 

είλαη έλα φςηκν θαηλφκελν, ζπλήζσο κεηά απφ 6 κήλεο. ρεηίδεηαη κε ην βάζνο 

ηεο απφμεζεο θαη ην βαζκφ ζεξκηθήο βιάβεο θαζψο θαη κε ηελ  πξφθιεζε 

επηπινθψλ φπσο εμ’επαθήο δεξκαηίηηδα ή ινίκσμε. Η αληηκεηψπηζή ηεο είλαη 
πνιχ δχζθνιε. Η εκθάληζε ππεξκειάγρξσζεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν ηνπ 

δέξκαηνο θαη είλαη ζπρλφηεξε ζε θσηφηππν >ΙΙΙ. Δθδειψλεηαη ζπλήζσο έλα 

κήλα κεηά. Η πξφιεςε κε ηελ αγσγή πξνεηνηκαζίαο (πδξνθηλφλε, ηρεηινοϊνη, 

γιπθνιηθφ νμχ) ζεσξείηαη ακθίβνιε.  

 
Μεξηθέο θνξέο παξαηεξνχληαη ινηκψμεηο απφ βαθηήξηα (ηδίσο S.Aureus θαη 

Φεπδνκνλάδα) κχθεηεο θαη ηνχο. πλίζηαηαη ε ιήςε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο.  

 

Μία άιιε επηπινθή είλαη ε δεξκαηίηηδα εμ’επαθήο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε 

ηνπηθψλ αληηβηνηηθψλ θαη άιισλ επαηζζεηνπνηψλ νπζηψλ κεηεπεκβαηηθά. Σέινο, 

έρεη αλαθεξζεί θαη ε πξφθιεζε νπινπνίεζεο ζε έλα πνζνζηφ αζζελψλ, πηζαλφλ 
κηθξφηεξν απφ 1%. Οη νπιέο είλαη ππεξηξνθηθέο ή αηξνθηθέο. Ο θίλδπλνο 

απμάλεηαη φηαλ ε ζεξαπεία είλαη επηζεηηθή ή ιφγσ θαθήο ηερληθήο ή φηαλ 

επηπιαθεί απφ επηκφιπλζε ή δεξκαηίηηδα εμ΄επαθήο17,19,22. 

 

 
Er: YAG Laser 

Σν Er:YAG Laser έρεη 16 θνξέο κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο απφ ην 

λεξφ κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη ρακειφηεξε νπδφο εμάρλσζεο (0.5-1.5 j/cm2). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην βάζνο δηείζδπζεο είλαη κηθξφηεξν (2-4 κm γηα θάζε j/cm2) 

ελψ ε ζεξκηθή βιάβε (βάζνο 5-20 κm) πνπ πξνθαιείηαη είλαη αζήκαληε. 
Δπνκέλσο, ε δξάζε ηνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εμάρλσζε πνπ πξνθαιεί κε 

απνηέιεζκα ηελ πην αθξηβή θαηαζηξνθή ηεο επηδεξκίδαο αιιά ιηγφηεξν έθδειε 

θιηληθή θαη ηζηνινγηθή βειηίσζε ηνπ γεξαζκέλνπ δέξκαηνο σο άκεζε ζπλέπεηα 

ηεο πξφθιεζεο αζήκαληεο ζεξκηθήο βιάβεο. Σν Er:YAG laser δελ επηηπγράλεη 

ηελ αηκφζηαζε ηνπ laser CO2 . Η ζηηθηή αηκνξξαγία πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ 
πξνζέγγηζε ηνπ ζειψδνπο ρνξίνπ ζεσξείηαη σο ην θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηεο 

επέκβαζεο20-22. 

 

Θεσξείηαη θαηάιιειν θπξίσο γηα επηθαλεηαθέο ξπηίδεο. Χζηφζν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Er:YAG κπνξεί λα εληζρπζεί κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ “πεξαζκάησλ” απφ ην δέξκα. Έρεη βξαρχηεξν ρξφλν αλάλεςεο (7-10 
κέξεο) θαη πξνθαιεί ιηγφηεξεο επηπινθέο (ηδίσο νίδεκα θαη εξχζεκα, πνπ 

ζπλήζσο ππνρσξνχλ εληφο δχν εβδνκάδσλ). Δίλαη πην αζθαιέο ζε ζθνχξνπο 

θσηφηππνπο ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ θηλδχλνπ ππεξκειάγρξσζεο θαζψο θαη γηα 

δχζθνιεο πεξηνρέο, φπσο ρέξηα, ιαηκφο θαη ζψξαθαο 17,22. 



Σςνδςαζμένα ζςζηήμαηα με διπλό μήκορ κύμαηορ  
Er:YAG/CO2 Laser 

Σν Er:YAG laser ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηδεξκηδηθνχ 

παξαζχξνπ κε ηνλ γλσζηφ ηξφπν θαη ην laser CO2 παξέρεη ελέξγεηα κέζσ ηνπ 

επηδεξκηδηθνχ παξαζχξνπ ρσξίο λα αθαηξείηαη επηπιένλ ηζηφο ελψ επηηπγράλεηαη 

ε πξφθιεζε ειάρηζηεο ζεξκηθήο βιάβεο απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ 

θνιιαγφλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπλδπάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δχν 
ζπζηεκάησλ θαη επηηπγράλεηαη θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ιηγφηεξεο επηπινθέο ζε 

ζρέζε κε ην laser CO2 
19

. 

    

 

Κη επεμβαηική θωηοανάπλαζη 
 

   Βαζηθή αξρή ηεο κε επεκβαηηθήο θσηναλάπιαζεο είλαη ε επαγσγή 

αληίδξαζεο επνχισζεο ηξαχκαηνο ζην ρφξην ρσξίο ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζηελ 

επηδεξκίδα, πνπ νδεγεί ζε δηέγεξζε ησλ ηλνβιαζηψλ, παξαγσγή λένπ 

θνιιαγφλνπ θαη  αλαδηάηαμε ησλ ηλψλ ηνπ θνιιαγφλνπ. Η επηδεξκίδα 
πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ δηφηη ςχρεηαη πξηλ ηελ πξφθιεζε ηεο 

ζεξκηθήο βιάβεο απφ ην laser20. 

 

Οη βαζηθέο ζεσξίεο γηα ην κεραληζκφ δξάζεο είλαη δχν:  

 

α) θσηνζεξκηθή επαγσγή ηεο έθθξαζεο πξνθνιιαγφλνπ ΙΙΙ πνπ νδεγεί ζε 
αλαδηάηαμε ηνπ θνιιαγφλνπ θαη  

 

β) αγγεηαθή ελεξγνπνίεζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ ελδνζειίνπ ησλ αγγείσλ κε 

απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε θιεγκνλσδψλ κεζνιαβεηψλ θαη θπηνθηλψλ πνπ 

δηεγείξνπλ ηελ αληίδξαζε επνχισζεο ηνπ ηξαχκαηνο, ε νπνία θαηαιήγεη ζε 
ελαπφζεζε λένπ θνιιαγφλνπ ζην ρφξην23,24. 

 

χκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ παξαηεξεζεί ηα παξαθάησ ηζηνινγηθά 

επξήκαηα:  

 
α) αχμεζε ηνπ πάρνπο ηεο επηδεξκίδαο  

β) δηέγεξζε θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηλνβιαζηψλ  

γ) παξαγσγή λένπ θνιιαγφλνπ (ηχπνη Ι θαη ΙΙΙ) θαη αλαδηάηαμε ησλ ηληδίσλ ζε 

παξάιιειε ζεηξά, δηεπζεηεκέλσλ νξηδφληηα ζην ζειψδεο ρφξην  

δ) ειάηησζε ηνπ βαζκνχ ειάζησζεο θαη αχμεζε ησλ θπζηνινγηθψλ ειαζηηθψλ 
ηλψλ  

ε) ειάηησζε ηεο κειαλίλεο ζηε δεξκνεπηδεξκηδηθή ζπκβνιή θαη ζε 

ππνεπηδεξκηδηθέο πεξηνρέο θαη  

ζη) ειάηησζε ηεο ιεκθνθπηηαξηθήο δηήζεζεο ησλ ηξηρνζκεγκαηνγφλσλ 

κνλάδσλ 25,26,28 

            
 

 

 

                                     



Ρύποι Lasers 
Γηα ηελ κε επεκβαηηθή θσηναλάπιαζε ρξεζηκνπνηνχληαη lasers αγγεηαθνχ 

ηχπνπ, lasers πνπ εθπέκπνπλ θνληά ζηε κεζφηεηα ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο θαη 

ζπζηήκαηα παικηθνχ θσηφο. Οη ηχπνη ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ lasers θαζψο θαη 

ηα αληίζηνηρα κήθε θχκαηνο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 8. Η επηινγή ηνπ 

ηχπνπ laser πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο βιάβεο πνπ 

πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζηεί. Έηζη, φηαλ ζηφρνο είλαη ε δηφξζσζε ησλ αγγεηαθψλ 
ή κειαγρξσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ γεξαζκέλνπ δέξκαηνο ζεσξνχληαη 

θαηαιιειφηεξεο νη ζπζθεπέο IPL, PDL θαη KTP (ηχπνο θσηναλάπιαζεο Ι).  

 

Γηα ηε δηφξζσζε ησλ ξπηίδσλ θαη ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο ζπληζηψληαη 

επίζεο ην laser Nd:YAG 1064 nm θαη ηα mid-infrared lasers (ηχπνο 
θσηναλάπιαζεο II). Σα ηειεπηαία ρξφληα κειεηάηαη εληαηηθά ε ρξήζε ηεο 

θσηνδπλακηθήο ζεξαπείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αθηηληθψλ 

ππεξθεξαηψζεσλ θαη ησλ θαξθίλσλ ηνπ δέξκαηνο (εθηφο ΜΜ) ηνπ 

θσηνγεξαζκέλνπ δέξκαηνο (ηχπνο θσηναλάπιαζεο IIΙ). Σα παξαπάλσ 

θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 9. 17,23,28              
 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο κε επεκβαηηθήο θσηναλάπιαζεο είλαη ε άκεζε 

επηζηξνθή ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο δελ πξνθαιείηαη θαλέλαο 

ηξαπκαηηζκφο ζηελ επηδεξκίδα (“lunch-time” laser procedure). Δπίζεο, 

δηελεξγείηαη εχθνια ζην ηαηξείν θαη ζηεξείηαη ηνπ θηλδχλνπ ησλ ινηκψμεσλ πνπ 

έρνπλ νη επεκβαηηθέο κέζνδνη. Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη ζπάληεο. 
Πξνθαινχλ ζπλήζσο παξνδηθφ εξχζεκα θαη ήπην νίδεκα. Γελ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε κεηαζεξαπεπηηθή θξνληίδα. Χζηφζν, ζεσξείηαη θαηάιιειν κφλν γηα 

ειαθξά θαη κέηξηα γήξαλζε θαη επηθέξεη ιηγφηεξν ζεακαηηθή βειηίσζε. Οη 

αληελδείμεηο είλαη νη εμήο:  

 
α) ρξήζε ξεηηλνεηδψλ απφ ηνπ ζηφκαηνο - αλακνλή 6 κήλεο  

β) πξνεγεζείζα επεκβαηηθή δεξκναπφμεζε - αλακνλή 6 κήλεο  

γ) πξνεγεζέλ κέζν ή βαζχ ρεκηθφ peeling - αλακνλή 6 κήλεο θαη  

δ) ελεξγφ δεξκαηηθφ λφζεκα ζηε ζεξαπεπφκελε πεξηνρή, φπσο έξπεο, θεξίν ή 

απηνάλνζν λφζεκα. 17,23,24 

 

 

 Intense Pulse Light Systems (IPL) 

Σα ζπζηήκαηα παικηθνχ θσηφο είλαη πεγέο θσηφο πνπ εθπέκπνπλ 

πνιπρξσκαηηθφ θσο. Έρνπλ επξχ θάζκα κήθνπο θχκαηνο απφ 500-1200 nm θαη 
ε παξαγσγή ηνπ παικηθνχ θσηφο γίλεηαη ρσξίο ρσξηθή θαη ρξνληθή ζπκθσλία 

(non-coherent).H δξάζε ηνπ βαζίδεηαη ζηε ζέξκαλζε ησλ κηθξψλ αγγείσλ θαη 

ηνπ λεξνχ (thermal effect) πνπ πξνθαιεί λενθνιιαγέλεζε. Κιηληθά παξαηεξείηαη 

βειηίσζε ησλ ξπηίδσλ θαη ηεο πθήο ηνπ δέξκαηνο. Δπηπιένλ, είλαη θαηάιιειν 

γηα αγγεηαθέο θαη κειαγρξσκαηηθέο βιάβεο, φπσο νη ηειαγγεηεθηαζίεο θαη νη 

ειηαθέο θαθέο ηνπ θσηνγεξαζκέλνπ δέξκαηνο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο 
ζεξαπείαο κεγάισλ επηθαλεηψλ ηνπ ζψκαηνο (ιαηκφο, ζψξαθαο, άλσ θαη θάησ 

άθξα), αιιά ζπλήζσο απαηηνχληαη αξθεηέο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο (3-6 

ζπλεδξίεο θάζε 4-6 εβδνκάδεο). Οη παξελέξγεηεο πνπ πξνθαιεί είλαη ειάρηζηεο, 

φπσο ήπηα ελφριεζε, παξνδηθφ εξχζεκα θαη νίδεκα.17,29 



Ρμημαηική θωηοθεπμόλςζη 
Fractional photothermolysis (Fraxel) 

Σν κήθνο θχκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρεί ζηα 1550nm θαη ζηφρνο ηνπ είλαη 

ην λεξφ ησλ ηζηψλ θαη φρη ε κειαλίλε. Απηφ ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα φινπο 

ηνπο ηχπνπο δέξκαηνο.30 

 

Η δξάζε ηνπ βαζίδεηαη ζηελ πξφθιεζε πνιιαπιψλ κηθξνζθνπηθψλ δσλψλ 
ζεξκηθήο βιάβεο πνπ πεξηβάιινληαη απφ λεζίδηα βηψζηκνπ ηζηνχ. Δπηηπγράλεη 

ηαρεία απνθαηάζηαζε ηεο επηδεξκηθήο βιάβεο ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ ηεο 

βιάβεο θαη ησλ βξαρέσλ κεηαλαζηεπηηθψλ νδψλ  πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαλχζνπλ 

ηα θεξαηηλνθχηηαξα απφ ηηο πεξηβάιινπζεο δψλεο βηψζηκνπ ηζηνχ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο επαλεπηζειηνπνίεζεο. Η θεξαηίλε ζηηβάδα παξακέλεη αλέπαθε 
ιφγσ ηεο ζρεηηθά κηθξφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ θαη απηφ ειαηηψλεη ηνλ 

θίλδπλν ινίκσμεο ζεκαληηθά. Η κηθξφηεξε ζεξκηθή βιάβε πνπ πξνθαιεί, 

ειαηηψλεη ηνλ θίλδπλν νπινπνίεζεο.30 

 

Κχξηεο ελδείμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ ξπηίδσλ θαη 
ησλ ππεξηξνθηθψλ νπιψλ.31 

 

 

Κικποδεπμοαπόξεζη 

 

Η κηθξνδεξκναπφμεζε είλαη κία κε επεκβαηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ αλάπιαζε ηνπ πξνζψπνπ. Βαζίδεηαη ζηε θπζηθή δξάζε ησλ θξπζηάιισλ γηα 

ηελ απνιέπηζε ηνπ δέξκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθηίλαμε θξπζηάιισλ 

νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο κέζσ ελφο ειεγρφκελνπ 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο αέξα πξνθαιεί απνθφιιεζε κέξνπο ηεο επηδεξκίδαο. 

Πηζαλνινγείηαη επίζεο, φηη ε επαλαιακβαλφκελε ελδνεπηδεξκηδηθή θάθσζε 
δηεγείξεη ηε δξάζε ησλ ηλνβιαζηψλ κε απνηέιεζκα ηε λενθνιιαγέλεζε.32,33 

 

Ιζνδπλακεί κε ην επηθαλεηαθφ ρεκηθφ peeling σο πξνο ην βάζνο θαηαζηξνθήο. 

Σν βάζνο θαηαζηξνθήο εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε ηνπ θελνχ, ηελ ηαρχηεηα ησλ 

θξπζηάιισλ, ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ, ηε γσλία πξφζθξνπζεο, ηνλ αξηζκφ 
ησλ πεξαζκάησλ θαη ηελ ηαρχηεηα θίλεζεο ηεο θεθαιήο (probe) ηνπ 

κεραλήκαηνο.32 

 

Κχξηεο ελδείμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ είλαη νη δηαηεηακέλνη πφξνη, ε 

θσηνγήξαλζε, νη δηαηαξαρέο κειάγρξσζεο θαη νη επηθαλεηαθέο ξπηίδεο. Δίλαη 
θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο θσηφηππνπο.32  

 

Οη παξελέξγεηεο ηεο κηθξνδεξκναπφμεζεο είλαη ζπλήζσο ήπηεο θαη παξνδηθέο. 

Πξνθαιεί ήπηα ελφριεζε, εξχζεκα θαη αίζζεκα λπγκψλ ζηελ πεξηνρή 

εθαξκνγήο. Μπνξεί λα πξνθιεζεί επίζεο, εξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ θαζψο θαη 

πξνζθφιιεζε θξπζηάιισλ ζηνλ θεξαηνεηδή. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλίζηαηαη ε    
ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ γπαιηψλ γηα αζζελή θαη  ρεηξηζηή. Έρεη αλαθεξζεί 

επίζεο, ε εκθάληζε πεηερεηψλ θαη πνξθχξαο πνπ νθείινληαη ζηελ πίεζε θελνχ. 

Τπνρσξνχλ απηφκαηα ζε 1-3 κέξεο. Τπάξρεη αθφκα ην ελδερφκελν ζρεκαηηζκνχ 

θνθθηψκαηνο απφ μέλν ζψκα, ελψ έρεη αλαθεξζεί θαη πεξηζηαηηθφ νμείαο 



θλίδσζεο. Η επηζεηηθή κηθξνδεξκναπφμεζε έρεη ηνλ θίλδπλν κεηαθιεγκνλψδνπο 
ππεξκειάγρξσζεο ζε θσηφηππν > III. Σέινο, ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη 

θίλδπλνο πλεπκνληθήο ίλσζεο απφ ηελ εηζπλνή ησλ ζσκαηηδίσλ (ην κέγεζνο 

ησλ  θξπζηάιισλ AI2O3 είλαη 100κm ελψ ην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ 

ελνρνπνηείηαη είλαη 5κm).32,33 

 

 
                         Οαδιοζςσνόηηηερ(RF) – Thermage 

 

Έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα ηελ κε επεκβαηηθή ζεξαπεία ησλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζψπνπ 

θαη ηεο ραιάξσζεο ηνπ δέξκαηνο.34 

 
Η κέζνδνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ αληίζηαζε (impedance) ησλ δψλησλ ηζηψλ πνπ 

εθηίζεληαη ζην ειεθηξηθφ ξεχκα. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε επηιεθηηθή 

ειεθηξνζεξκφιπζε. Βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξν-ζεξκηθή επίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηελ εγγελή ειεθηξηθή αληίζηαζε ησλ ηζηψλ ηνπ ρνξίνπ ζην ξεχκα ηεο RF 

πνπ άγεηαη κέζσ απηψλ, κε ηαπηφρξνλε ςχμε ηεο επηδεξκίδαο. Όζν κεγαιχηεξε 
είλαη ε αληίζηαζε ηφζν πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα παξάγεηαη θαη ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ζεξκηθή βιάβε ηνπ ρνξίνπ θαη άιισλ ηζηψλ.35 

 

Η παξαγφκελε ζεξκφηεηα έρεη δηπιή επίδξαζε :  

 

α) δηάζπαζε ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο 
κνξηαθήο δνκήο ηεο ηξηπιήο έιηθαο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε 

ηνπ θνιιαγφλνπ. Κιηληθά παξαηεξείηαη ζχζθημε ηνπ δέξκαηνο(skin tightening) 

θαη  

β) ε ζεξκηθή βιάβε επάγεη κία αληίδξαζε επνχισζεο κε παξαγσγή λένπ 

θνιιαγφλνπ θαη πεξαηηέξσ ζχζθημε.34,35 

 

Η κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δέξκαηνο θαη ηηο θπιέο αθνχ 

δελ βαζίδεηαη ζηε θσηνζεξκηθή επίδξαζε κεηαμχ ηνπ θσηφο θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξσκνθφξσλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα lasers. πλήζσο γίλεηαη κία ζεξαπεία RF 

ελψ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξαζκάησλ απμάλεηαη ε ζχζθημε. Σα 
απνηειέζκαηα γίλνληαη νξαηά ζε 3-6 κήλεο. Δίλαη σζηφζν, ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ ζε κεγάιε ειηθία ( > 62 εηψλ).34,35 

 

Ιδηαίηεξεο ελδείμεηο  γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο RF είλαη νη βαζηέο ξπηίδεο, φπσο 

νη ξηλνπαξεηαθέο θαη νη ξπηίδεο πηθξίαο θαζψο θαη ε ραιάξσζε ηνπ δέξκαηνο, 
ηδίσο ζε  δχζθνιεο πεξηνρέο φπσο ην  θαηψηεξν πξφζσπν, νη παξεηέο, ην                  

πεγνχλη θαη ν ιαηκφο. Πξνηείλεηαη επίζεο, γηα θπηηαξίηηδα θαη ξαβδψζεηο. Γελ  

έρεη θακία επίδξαζε ζε αγγεηαθέο θαη κειαγρξσκαηηθέο βιάβεο. Τπάξρνπλ 

σζηφζν, ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηε RF κε lasers θαηάιιεινπ κήθνπο 

θχκαηνο. 17,35 

 
Οη επηπινθέο ηεο κεζφδνπ είλαη ειάρηζηεο θαη παξνδηθέο. Μπνξεί λα πξνθιεζεί 

νίδεκα, έγθαπκα θαη ζρεκαηηζκφο θπζαιίδσλ. Πνιχ ζπάληα πξνθαιείηαη ππεξ ή 

ππνκειάγρξσζε , ελψ έρεη αλαθεξζεί θαη ν ζρεκαηηζκφο κηθξψλ νδηδίσλ πνπ 

ππνρσξνχλ απηφκαηα ζε 2 - 4 εβδνκάδεο.17,34,35 



 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη ηνπηθή αλαηζζεζία. Χζηφζν, ν πφλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο παξαγσγήο ηθαλήο ζεξκφηεηαο ζην ρφξην θαη σο 

θαηαιεθηηθφ ζεκείν ηεο επέκβαζεο δηφηη αλ ζπλερηζηεί ε ζεξαπεία ππάξρεη 

θίλδπλνο λα  πξνθιεζεί ζνβαξή βιάβε.17 

 

 
Φωηοδςναμική Θεπαπεία 

    

Η θσηνδπλακηθή ζεξαπεία (Photodynamic Therapy, PDT) είλαη κία κέζνδνο 

ζεξαπείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κία νπζία-θσηνεπαηζζεηνπνηεηή ζε ζπλδπαζκφ κε 

πεγή θσηφο/laser γηα ηελ παξαγσγή δξαζηηθψλ κνξίσλ νμπγφλνπ πνπ 
επηθέξνπλ ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην. Βαζίδεηαη ζηελ εθιεθηηθή δέζκεπζε απφ κε 

πγηή θχηηαξα. Μεξηθέο απφ ηηο ελδείμεηο ηεο PDT ζηε Γεξκαηνινγία θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 10.36 

 

Κησανιζμόρ δπάζηρ 
Η νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θσηνεπαηζζεηνπνηεηήο είλαη ην 5-

ακηλνιεβνπιηληθφ νμχ (5-ΑLA). Πξφθεηηαη γηα έλα πξνθάξκαθν πνπ ρνξεγείηαη 

εμσγελψο θαη αθνινπζψληαο ηε βηνζπλζεηηθή νδφ ηεο αίκεο κεηαηξέπεηαη εληφο 

ηνπ θπηηάξνπ ζην ελδνγελέο δξαζηηθφ παξάγσγν πξσηνπνξθπξίλε ΙΥ. Σν 5-

ΑLA απνξξνθάηαη ηδηαίηεξα απφ ηαρέσο πνιιαπιαζηαδφκελα θχηηαξα ηεο 

επηδεξκίδαο θαη ηνπ επηπνιήο ρνξίνπ.  Δθαξκφδεηαη ηνπηθά ζην δέξκα θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ε πεξηνρή εθηίζεηαη ζε πεγή θσηφο θαηάιιεινπ κήθνπο θχκαηνο, 

φπσο κπιε θσο 405-420 nm, εξπζξφ θσο 635 nm, PDL 585-600 nm θαη IPL 

550-1200 nm. Η απνξξφθεζε ηνπ θσηφο πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

θσηνεπαηζζεηνπνηεηή, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα αιιειεπηδξά κε ην κνξηαθφ 

νμπγφλν κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ελεξγνπνηεκέλεο κνξθήο κνξηαθνχ 
νμπγφλνπ. Σν ηειεπηαίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηφρνπ, 

δειαδή κνξίσλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο δνκήο ηνπ θπηηάξνπ, ε νμείδσζε ησλ  

νπνίσλ νδεγεί ζε θπηηαξηθφ ζάλαην.36,37 

 

Η κέζνδνο ζεσξείηαη φηη εληζρχεη ηε δξάζε ησλ δηαθφξσλ lasers θαη πεγψλ 
θσηφο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε θσηναλάπιαζε. Η ζεξκηθή βιάβε απφ 

πεγή θσηφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαζηξνθή απφ ην 5-ALA ηεο 

θσηνδπλακηθήο ζεξαπείαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζεσξεηηθά ζε κεγαιχηεξε 

αλαδηάηαμε ηνπ θνιιαγφλνπ. Απηή ε πηζαλφηεηα είλαη πξνο ην παξφλ ππφ 

δηεξεχλεζε. 35, 38 

 

Η θσηνδπλακηθή ζεξαπεία είλαη κία αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο πνπ 

θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπιαζε ηνπ δέξκαηνο. Δλδείθλπηαη 

ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ δηαηαξαρέο θσηνγήξαλζεο ηχπνπ ΙΙΙ. Δπηθέξεη ηαρεία 

επνχισζε, ρσξίο νπινπνίεζε (πηζαλφλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο επίδξαζεο ηεο PDT 

ζην θνιιαγφλν) θαη είλαη ζρεηηθά αλψδπλε. Οη παξελέξγεηεο ηεο κεζφδνπ 
αθνξνχλ θπξίσο παξνδηθά, ηνπηθά ζπκπηψκαηα φπσο αίζζεκα λπγκνχ ή 

θαχζνπ, θλεζκφ, εξχζεκα θαη νίδεκα. 35, 37, 38 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1 
Δνδογενήρ γήπανζη 

 

 Διάηησζε ηεο πξνζθφιιεζεο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ 

 Διαθξά ειάηησζε ηνπ πάρνπο ηεο επηδεξκίδαο κε επηπέδσζε ησλ 

αθξνινθηψλ 

 Διάηησζε θνιιαγφλνπ( 1% θαηά έηνο), ειαζηηθψλ ηλψλ θαη ζεκέιηαο 
νπζίαο ζην ρφξην 

 Διάηησζε ή αχμεζε ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο (εμαξηψκελν απφ ηε ζέζε)     

Διάηησζε ιίπνπο ζην πξφζσπν, αχμεζε ζηελ θνηιηαθή ρψξα 

 Διάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθθξηλψλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ θαη ησλ 

ηξηρνζπιαθίσλ 
 Λεχθαλζε ησλ ηξηρψλ 

 Λέπηπλζε νλχρσλ, επηκήθεηο γξακκψζεηο  

 Γέξκα ιείν, σρξφ, ιεπηέο ξπηίδεο 

 

 
Δξωγενήρ γήπανζη 

 

 Γηαηαξαρή ηεο σξίκαλζεο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ : Ξεξφηεηα 

 Απμεκέλε παξαγσγή κειαλίλεο: εθειίδεο (ππνρσξνχλ ην ρεηκψλα) 

 Απμεκέλνο πνιιαπιαζηαζκφο κειαληλνθπηηάξσλ : ειηαθέο θαθέο(κφληκν) 

 ηαγνλνεηδήο ππνκειάλσζε 
 Ρπηίδσζε (δέξκα ηξαρχ κε βαζηέο θαη ιεπηέο ξπηίδεο) – Γηαηαξαρή 

νξγάλσζεο ησλ ηληδίσλ θνιιαγφλνπ 

 Σειαγγεηεθηαζίεο, θιεβηθέο ιίκλεο 

 Διάζησζε 

Ιζηνινγηθά επξήκαηα : αλψκαιεο ειαζηηθέο ίλεο, κε αηαμία ζηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο 

Κιηληθά επξήκαηα :  ξνκβνεηδέο δέξκα απρέλα, αηξνθία, απψιεηα 

ειαζηηθφηεηαο, γεξνληηθή πνξθχξα, θαγέζσξνη, θέγρξηα, θίηξηλεο 

πιάθεο,  

           θηηξηλσπφ δέξκα 
 Αθηηληθέο ππεξθεξαηψζεηο 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ΞΗΛΑΘΑΠ 2 
ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΓΔΡΜΑΣΟ 

  Αληηειηαθά 

  Σνπηθέο ζεξαπείεο 
                  - Ρεηηλνεηδή 

                  - Α-Τδξνμπνμέα        
                  - Αληηνμεηδσηηθά 

                         Βηηακίλε C 

                         Βηηακίλε Δ 

                         β-θαξνηέλην 

                         Ιζνθιαβνλνεηδή 
                  - Αληηελδπκαηηθνί παξάγνληεο 

  Υεκηθφ peeling 

  Μηθξνδεξκναπφμεζε 

  Δπεκβαηηθή δεξκναπφμεζε κε laser 
                  - laser CO2 

                  - laser Er:YAG 

                  - combined 

  Με επεκβαηηθή θσηναλάπιαζε κε πεγέο θσηφο 

                  - Οξαηφ θσο (Visible light) 
                  - Τπέξπζξν (Infrared light) 

                  - Παικηθφ θσο (IPL) 

  Φσηνδπλακηθή ζεξαπεία (PDT) 

  Ραδηνζπρλφηεηεο 

  Δκθπηεχκαηα 
                  - Βηνδηαζπψκελα 

                  - Με βηνδηαζπψκελα 

  Μεηαθνξά απηφινγνπ ιίπνπο 

  Αιιαληηθή ηνμίλε (Botox, Dysport) 

  Υεηξνπξγηθέο κέζνδνη (βιεθαξνπιαζηηθή, ξπηηδεθηνκή θά) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
ΞΗΛΑΘΑΠ 3   

 Ρεηηλφιε (βηηακίλε Α)                                                        

 Δζηέξεο βηηακίλεο Α (retinyl palmitate, retinyl acetate)     

 Ρεηηλαιδευδε (πξφδξνκε νπζία ηνπ ξεηηλντθνχ νμένο)        

 Τρεηινοϊνη (all-trans ξεηηλντθφ νμχ) 

 Ιζνηρεηινοϊνη (13-cis-ξεηηλντθφ νμχ) 

 Ταζαροηένη 

 Αληαπαιέλε 

 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 4 

Ταξινόμηζη με κπιηήπιο ηο βάθορ καηαζηποθήρ 

  Δπηθαλεηαθφ, πνιχ ειαθξχ : ε θαηαζηξνθή θηάλεη κέρξη ηελ                                     
    αθαλζσηή ζηηβάδα 

  Δπηθαλεηαθφ, ειαθξχ : ε θαηαζηξνθή εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηδεξκίδα  
    θαη ζην ζειψδεο ρφξην  

  Μέζνπ βάζνπο : ε θαηαζηξνθή θηάλεη κέρξη ην άλσ δηθηπσηφ ρφξην 

  Βαζχ: ε θαηαζηξνθή θηάλεη κέρξη ην κέζν δηθηπσηφ ρφξην 

 
 

Ταξινόμηζη με κπιηήπιο ηον σημικό παπάγονηα 

 Δπιθανειακό 
           Ξολύ ελαθπύ 

           TCA 10-20% 

           Άιθα-πδξφμπ νμχ ρακειήο ηζρχνο 

           Βήηα-πδξφμπ νμχ  

           Τρεηινοϊνη  
 

           Δλαθπύ 

           TCA 20-30% 

           Γηάιπκα ηνπ Jessner 

           Γιπθνιηθφ νμχ 70% 
 

 Κέζος βάθοςρ 
         TCA 35-50% 

           Φαηλφιε 88% (ρσξίο θιεηζηή πεξίδεζε) 

           ηεξεφ CO2 θαη TCA  

           Γηάιπκα ηνπ Jessner θαη TCA 35% 

           Γιπθνιηθφ νμχ 70% θαη TCA 35% 

 

 Βαθύ 

        Φφξκνπια Baker-Gordon’s (πεξηέρεη θαηλφιε) 

 

 



 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ 5 

Ξποθςλάξειρ-ανηενδείξειρ σημικού peeling 

  Ιζηνξηθφ απινχ έξπεηα : πλίζηαηαη ε ιήςε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο κε  
    αληητηθά θάξκαθα  

  HIV ινίκσμε : πησρή επνχισζε , απμεκέλνο θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ    
    ηξαχκαηνο θαη νπινπνίεζεο 

  ρεκαηηζκφο ρεινεηδψλ 

  Πξνεγεζείζα αθηηλνζεξαπεία ζην δέξκα : θαηαζηξέθεη ηηο  
    ηξηρνζκεγκαηνγφλεο κνλάδεο θαη νδεγεί ζε θαζπζηεξεκέλε  

    επαλεπηζειηνπνίεζε 

  Κάπληζκα : ειαηηψλεη ηελ αηκαηηθή ξνή ζην δέξκα θαη  
    θαζπζηεξεί ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο 

  Ιζνηρεηινοϊνη απφ ην ζηφκα : αλακνλή 6-12 κήλεο θαζψο ππάξρνπλ ζηνηρεία   
    φηη ε ηζνηρεηινοϊνη αλαζηέιιεη ηελ επνχισζε ηνπ ηξαχκαηνο θαη κπνξεί λα  

    πξνθαιέζεη άηππε  νπινπνίεζε.   

    Σνπηθά ξεηηλνεηδή : πξνθαινχλ ιέπηπλζε ηεο θεξαηίλεο ζηηβάδαο. πλίζηαηαη 

ε   

    δηαθνπή ηνπο ιίγεο κέξεο πξηλ. 
 Άιια θάξκαθα:  

      - ηεηξαθπθιίλεο, αληηζπιιεπηηθά (θσηνεπαηζζεηνπνίεζε,  

     απμεκέλε πηζαλφηεηα κεηαθιεγκνλψδνπο ππεξκειάγρξσζεο)                           

     - επαξίλε, νπαξθαξίλε, αζπηξίλε, ΜΑΦ, βηηακίλε Δ  

     (αηκνξξαγία) 

 Ιζηνξηθφ facelift ή βιεθαξνπιαζηηθήο: αλακνλή 6-12 κήλεο γηα  
    ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηελ πεξηνρή.               

    Σν ίδην ηζρχεη γηα δεξκναπφμεζε, βαζχ peeling 

  Μπξκεθηέο ή κνιπζκαηηθή ηέξκηλζνο πξνζψπνπ 

  Φιεγκνλψδεηο δηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο, φπσο ζκεγκαηνξξντθή  
    δεξκαηίηηδα θαη ςσξίαζε πνπ επηθέξνπλ απμεκέλε απνξξφθεζε ηνπ  

    παξάγνληα. ηελ πεξίπησζε ηεο ςσξίαζεο ππάξρεη θίλδπλνο έθιπζεο   

    θαηλνκέλνπ Koebner 

  Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο, ειιηπήο ζπκκφξθσζε, κε ιήςε  
    κέηξσλ θσηνπξνζηαζίαο 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 6 



Δπεμβαηική δεπμοαπόξεζη με laser 
1. Laser CO2 

               α) Continuous wave carbon dioxide laser (ζπλερνχο κθ) 

               b) pulsed/scanned carbon dioxide laser (παικηθφ/ζαξσηηθφ) 

               Μήθνο θχκαηνο = 10,600 nm 

               Υξσκνθφξν = λεξφ 

2. Laser Er:YAG   
               erbium: yttrium aluminum garnet laser  

               Μήθνο θχκαηνο = 2,940 nm 

               Υξσκνθφξν = λεξφ.   

               Κνληά ζην κθ απνξξφθεζεο ηνπ θνιιαγφλνπ (3030 nm) 

      3.  Combined – πλδπαζκέλα ζπζηήκαηα 
 

 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 7 
Ανηενδείξειρ 

  Λήςε ηζνηρεηινοϊνηο απφ ην ζηφκα (αλακνλή ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο) 

  Καηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εμαξηεκαηηθψλ    
    δνκψλ δηφηη δελ επηηπγράλεηαη ε θαηάιιειε επαλεπηζειηνπνίεζε (πρ.    

    αθηηλνζεξαπεία, ζθιεξνδεξκία) 

  Δλεξγέο ινηκψμεηο δέξκαηνο  

  Σάζε ζρεκαηηζκνχ ρεινεηδψλ 

  Φσξίαζε, ιεχθε (Koebner – ζρεηηθή αληέλδεημε) 

  Όρη ρέξηα, ιαηκφο, ζψξαθαο: πςειφο θίλδπλνο νπινπνίεζεο 

  Face lift ή βιεθαξνπιαζηηθή: δηαηαξαρέο αηκαηηθήο θπθινθνξίαο (αλακνλή 6   

    κήλεο) 

 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 8 

Ρύποι Lasers 

Vascular lasers 

    1) PDL, pulsed dye laser: παικηθφ laser ρξσζηηθήο 585 - 595 nm 
    2) ΚΣΡ, potassium-titanyl-phosphate 532 nm 

    3) Nd:YAG, neodymium:yttrium aluminum garnet laser 1064 nm 

 

Mid-infrared lasers 
    1) Nd:YAG, 1320 nm 

    2) Diode, 1450 nm 

    3) Erbium:glass laser, 1540 nm 

 

Intense pulse light systems (IPL, παικηθφ θσο: 500-1200 nm) 

 
 

 



 
ΞΗΛΑΘΑΠ 9 

Ρύποι θωηοανάπλαζηρ – Θεπαπεςηικέρ επιλογέρ 

                                          πζθεπή                          Υξσκνθφξν 

 

Τύπος Ι                              IPL                                   Μειαλίλε/Αηκνζθαηξίλε 

(Αγγεία,δηαηαξαρέο            KTP 532 nm                    Μειαλίλε/Αηκνζθαηξίλε  
  κειάγρξσζεο)                 PDL 585/595 nm             Αηκνζθαηξίλε   

  

 

Τύπος ΙΙ                             Low dose 585nm PDL    Μηθξνθπθινθνξία 

(Ρπηίδεο, ραιάξσζε          KTP 532 nm θαη 
  δέξκαηνο)                          Nd:YAG 1064 nm         

Μειαλίλε/Αηκνζθαηξίλε/Η2Ο  

                                          IPL 

                                          Mid-infrared lasers          ηνρεχνπλ θπξίσο ην 

Η2Ο   
                                                                                       ηνπ ρνξίνπ θαη 

ζεσξεηηθά  

                                                                                       ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε  

                                                                                       αζθάιεηα ζε 

ζθνχξνπο  
                                                                                       θσηφηππνπο 

 

Τύπος ΙΙΙ  

(πλδπαζκφο Ι θαη ΙΙ θαζψο θαη ζκεκγαηνξξντθέο ππεξθεξαηψζεηο, αθηηληθέο 

ππεξθεξαηψζεηο/θαξθίλνη δέξκαηνο εθηφο ΜΜ) :  
Μειεηάηαη  ε θσηνδπλακηθή ζεξαπεία 

 

 

 

 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 10 

Δνδείξειρ PDT ζηη Γεπμαηολογία 

BCC                                                Φσξίαζε 

SCC                                                 Γπξνεηδήο αισπεθία 
Αθηηληθέο ππεξθεξαηψζεηο               Κνλδπιψκαηα 

άξθσκα Kaposi                             Μνιπζκαηηθή ηέξκηλζνο 

Γεξκαηηθφ Σ-ιέκθσκα                     Αθκή  

Δμσκαζηηθή λφζνο Paget                Φσηναλάπιαζε 

Κεξαηναθάλζσκα 

Αθηηληθή ρεηιίηηδα 

 

 

 

 



 
 

κολλαγόνο I

κολλαγόνο III

Δηθφλα 1 

 
 

 

 

ΒεληίωζηΒεληίωζη ηωνηων ρσηίδωνρσηίδων καικαι ηωνηων διαηαρατώνδιαηαρατών τρώζηςτρώζης μεηάμεηά ηηηη

τρήζητρήζη ηρεηινοϊνηςηρεηινοϊνης γιαγια μερικέςμερικές εβδομάδεςεβδομάδες

Δηθφλα 2 
 



ΙζηολογικήΙζηολογική εικόναεικόνα πρινπριν (A)(A), , 

6 6 μήνεςμήνες(B)(B) καικαι 1212 μήνεςμήνες(C)(C)

μεηάμεηά απόαπό peeling peeling μέζοσμέζοσ

βάθοσςβάθοσς ((Jessner+TCA 35%)Jessner+TCA 35%)

 Δηθφλα 3 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 Δηθφλα 4 

 
 

 

 

 

 



Δηθφλα 5 
 

 

Δηθφλα 6 
 

 

 
 

 



 Δηθφλα 7 
 

 


