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α Π Ο  Τ η  Β Ι Β λ Ι Ο θ η Κ η  ΤΩ ν  φ α Ρ Μ α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ω ν  Ε Τα Ι Ρ Ε Ι Ω ν

Οι επιστήμονες της P&G Beauty, δημιουργοί του head & shoulders, οδήγησαν 
την επιστημονική έρευνα για την πιτυρίδα σε νέα επίπεδα. αποκωδικοποίησαν 
με επιτυχία την αλληλουχία του συνολικού γονότυπου του Malassezia 

globosa (M. globosa), ο οποίος ευθύνεται για την εμφάνιση της πιτυρίδας και άλλων 
δερματικών διαταραχών στους ανθρώπους. Τα ευρήματα της έρευνας, αποτέλεσμα 
μίας πενταετούς μελέτης από τους δημιουργούς του νο 1 σε αποτελεσματικότητα 
αντιπιτυριδικού σαμπουάν ευρείας κατανάλωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τους 
Έλληνες δερματολόγους (έρευνα GFK Ελλάς, Σεπτέμβριος 2007), «ξεκλείδωσαν» 
την πόρτα που θα επιτρέψει την ανάπτυξη θεραπειών για την πιτυρίδα, η οποία 
επηρεάζει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% τον παγκόσμιο πληθυσμό. 

Σχετικά με την έρευνα
Τα αποτελέσματα της αποκωδικοποίησης του γονότυπου παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρο-

νική έκδοση Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) της 5ης Νοεμβρίου. 
Εκτός από το ρόλο του Malassezia σε κοινές παθήσεις όπως έκζεμα, ατοπική δερματίτιδα 
και ψωρίαση, ελάχιστα στοιχεία ήταν γνωστά για το μύκητα σε μοριακό επίπεδο μέχρι τη 
δημοσίευση αυτής της μελέτης. «Η πλήρης αποκωδικοποίηση του γονότυπου του μύκητα 
Malassezia ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για τους ερευνητές ώστε να κατανοήσουν πώς αλ-
ληλεπιδρούν οι μύκητες με τον ανθρώπινο οργανισμό και να μάθουν περισσότερα για την 
πιτυρίδα», δήλωσε ο Thomas Dawson, Ph.D., επιστήμονας της P&G Beauty και ο κύριος 
συγγραφέας της μελέτης PNAS. Ένας κοινός μύκητας ο οποίος ζει στο ανθρώπινο δέρμα, 
ο M. Globosa, τρέφεται από λιπαρά οξέα. Το ανθρώπινο δέρμα εκκρίνει σμήγμα και άλ-
λα λιπίδια στο τριχωτό της κεφαλής, δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυ-
ξη του M. globosa. Καθώς αυτοί οι μύκητες αναπαράγονται και αναπτύσσονται, αλληλε-
πιδρούν με άλλες δερματικές και γενετικές καταστάσεις του τριχωτού της κεφαλής και δη-

μιουργούνται με αυτόν τον τρόπο τα εμφανή 
συμπτώματα της πιτυρίδας, συμπεριλαμβανο-
μένων των κοινών «λευκών νιφάδων». 

Σχετικά με τους ερευνητές
Η P&G Beauty, δημιουργός του head & 

shoulders, απασχολεί περισσότερους από 
1.800 επιστήμονες στα ερευνητικά της κέντρα 
παγκοσμίως στην υπηρεσία της βασικής επι-
στήμης των μαλλιών και του δέρματος. Το 
head & shoulders ήταν ανέκαθεν και εξακο-
λουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της τεχνο-
λογίας για τη φροντίδα των μαλλιών και του 
τριχωτού της κεφαλής. Αυτός είναι και ο λό-
γος που είναι το Νο 1 σε αποτελεσματικό-
τητα αντιπιτυριδικό σαμπουάν ευρείας κα-
τανάλωσης στην Ελλάδα σύμφωνα με τους 
Έλληνες δερματολόγους (έρευνα GFK Ελλάς, 
Σεπτέμβριος 2007). Με 11 διαφορετικά αντι-
πιτυριδικά σαμπουάν, το h&s προσφέρει α-
ντιπιτυριδική προστασία και όμoρφα μαλλιά. «Η τελευταία αυτή εξέλιξη αποτελεί απόδει-
ξη της δέσμευσής μας για κατανόηση τόσο της επιστήμης όσο και των καταναλωτών και 
της επιθυμίας μας να μάθουμε περισσότερα από κάθε άλλη εταιρεία για την αιτία και την 
αντιμετώπιση της πιτυρίδας», είπε ο Γ. Καλογήρου, Διευθυντής Μάρκετινγκ για τα προϊό-
ντα ομορφιάς της P&G Hellas.

Οι επιστήμονες του Ηead & Shoulders σε συνεργασία με εξωτερικούς ακαδημαϊκούς 
συνεργάτες «σπάνε τον κώδικα» του μύκητα που προκαλεί πιτυρίδα

H Εταιρεία P&G: Τρία δισεκατομμύρια 
φορές την ημέρα τα προϊόντα της P&G 
αγγίζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλο 
τον κόσμο. Η Εταιρεία διαθέτει ένα από 
τα πιο εντυπωσιακά χαρτοφυλάκια προϊ-
όντων εμπιστοσύνης και ποιότητας, όπως 
τα Pampers®, Tide®, Ariel®, Always®, 
Ava®, Pantene®, Mach3®, Bounty®, Rol®, 
Pringles®, Fairy®, Charmin®, Iams®, Crest®, 
Oral-B®, Actonel®, Duracell®, Olay®, Head 
& Shoulders®, Wella®, Gillette® και Braun®. 
Η οικογένεια της P&G αποτελείται από 
138.000 εργαζομένους σε περισσότερες 
από 80 χώρες παγκοσμίως.

Πληρ.: www.pgbeautyscience.com




