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Συγγενής ή πρώιμα αρχόμενη 
αλωπεκία

• Διακρίνεται σε διάχυτη και εντοπισμένη. Η 
διάχυτη διακρίνεται σε μερική (υποτρίχωση) 
ή ολική (ατριχία).

• Μπορεί να αποτελούν μια ξεχωριστή 
οντότητα ή να συνυπάρχουν με παθολογία 
του δέρματος ή να αποτελούν μέρος 
συνδρόμου.

• Η αλωπεκία μπορεί να είναι παρούσα κατά 
τη γέννηση ή να ξεκινά τους πρώτους μήνες 
της ζωής.

• Στα νεογνά, λόγω του ποικίλου αριθμού 
τριχών, η διάγνωση μιας εκτεταμένης 
αλωπεκίας μπορεί να καθυστερήσει ακόμα 
και για αρκετά χρόνια.

Υποτρίχωση ως αυτόνομη 
οντότητα ή σε συνδυασμό με άλλες 
ανωμαλίες

Ατριχία με βλατιδώδες εξάνθημα

Το φυσιολογικό νεογνικό τρίχωμα χάνεται 
στους 3 πρώτους μήνες της ζωής και δεν 
αντικαθίσταται. Η συμμετοχή φρυδιών και 
βλεφαρίδων ποικίλει. Οι βλατίδες που έχουν 
λευκωπό χρώμα και κυρίως ανευρίσκονται 
στο τριχωτό της κεφαλής και στο πρόσωπο 
δεν είναι παρούσες στη νεογνική περίοδο. 
Ιστοπαθολογικά οι βλατίδες φαίνεται να α-
ναπαριστούν θυλακικές κύστεις περιέχουσες 
κερατίνη. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 
μοριακή αναλογία του μεταλλαγμένου 
γονιδίου των ασθενών αυτών και του 
γονιδίου των άτριχων ποντικών.

Υποτρίχωση και ιχθύαση

• Ιχθύαση με φαινότυπο «collodion baby»

Tα μαλλιά είτε είναι απόντα ή χάνονται 
στις πρώτες εβδομάδες της ζωής μαζί με 
τη μεμβράνη. Περιλαμβάνει μια ομάδα 
καταστάσεων όπως αυτοσωματικές 
υπολειπόμενες ή επικρατούσες μορφές 
φυλλώδους ιχθύασης, συγγενές 
ιχθυασιόμορφο ερυθρόδερμα και 
φυλλώδης ιχθύαση νεογνού (αυτοϊώμενο 
collodion baby).

• Φυλλώδης ιχθύαση

Η αλωπεκία 
προκύπτει σαν 
αποτέλεσμα 
εγκλωβισμού των 
τριχών στα λέπια 
και επακόλουθης 
απόπτωσης. 
Επίσης, μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα 
δευτερογενούς 
βακτηριακής 
λοίμωξης.

Υποτρίχωση και ιχθύαση

• Θυλακική ιχθύαση, συγγενής ατριχία και 
φωτοφοβία
Εμφανίζεται με ατριχία ή σοβαρή 
υποτρίχωση από τη γέννηση, 
υπερκερατωσικές θυλακικές βλατίδες και 
φωτοφοβία. Μπορεί να συνυπάρχουν 
υπερκερατωσικές πλάκες, ονυχοδυστροφία, 
ερύθημα βλεννογόνου στόματος και 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. 

• Συγγενής ιχθύαση, θυλακικό ατροφόδερμα, 
υποτρίχωση και υποϊδρωσία
Αυτός ο συνδυασμός έχει πρόσφατα 
προστεθεί στις γενοδερματίτιδες και 
κληρονομείται με αυτοσωματικό 
υπολειπόμενο χαρακτήρα. 

• Σύνδρομο ιχθύασης, κώφωσης, κερατίτιδος
Ξεκινά συχνά από τη γέννηση, επιμένει σε 
όλη τη ζωή και εκδηλώνεται ως εκτεταμένη 
αλωπεκία τριχωτού κεφαλής-φρυδιών-
βλεφάρων με θυλακική υπερκεράτωση και 
εκτεταμένες διηθημένες ερυθρές πλάκες, 
περιστοματικές διαβρώσεις, δικτυωτή 
υπερκεράτωση παλαμών-πελμάτων, 
κώφωση και κερατίτιδα.

Υποτρίχωση ως αυτόνομη 
οντότητα ή σε συνδυασμό με άλλες 
ανωμαλίες

Συγγενής υποτρίχωση και κέγχρια

Προσομοιάζει της ατριχίας με βλατιδώδες 
εξάνθημα. Πολλαπλά κέγχρια εμφανίζονται 
κατά τη γέννηση στο πρόσωπο, αλλά και στο 
θώρακα και στους μηρούς.

Υποτρίχωση με εξωδερματική 
δυσπλασία

Η υποτρίχωση είναι μια πολύ συχνή εικόνα 
σε σύνδρομα εξωδερματικής δυσπλασίας. 
Τέτοια σύνδρομα είναι:
Α)   Ιδρωτική εξωδερματική δυσπλασία 

(πάχυνση ονύχων, ονυχοδυσχρωμία, 
κερατόδερμα παλαμών-πελμάτων).

Β)    Υποϊδρωτική εξωδερματική δυσπλασία 
(συχνότερη σε αγόρια, εμβύθινση ρινός, 
κωνικά δόντια, ρυτιδωμένο ξηρό δέρμα).

Γ)   Σ. Hay Wells (αγκυλοβλέφαρο, 
εξωδερματική δυσπλασία, λυκόστομα, 
λαγόχειλο).

Δ)   Σ. Bazex-Dupre-Christol (υποτρίχωση, 
εξωδερματική δυσπλασία, BCC).

Ε)   Συγγενής ατριχία με ονυχοδυστροφία, 
λαγόχειλο ή λυκόστομα, απουσία 
δακτύλων και ψυχοκινητική 
καθυστέρηση.

Υποτρίχωση και σύνδρομα 
προγηρίας

Συνήθως η έναρξη της εμφανούς 
υποτρίχωσης καθυστερεί για πολλά χρόνια 
σε αυτά τα σύνδρομα, όμως αραίωση του 
τριχώματος είναι εμφανής από τα πρώτα 
χρόνια της ζωής όπως στα σ. Rothmund-
Thomson και σ. Cockayne. Έχει περιγραφεί 
σοβαρό νεογνικό σύνδρομο προγηρίας με 
αραίωση του τριχώματος στο πρόσθιο τμήμα 
της κεφαλής, λέπτυνση φρυδιών, απουσία 
βλεφάρων, σε συνδυασμό με χαλαρό δέρμα, 
απουσία υποδόριου λίπους και διόγκωση 
αγγείων.

Υποτρίχωση ως αυτόνομη οντότητα 
ή σε συνδυασμό με άλλες ανωμαλίες

Συγγενής ατριχία ή υποτρίχωση ως αυτόνομη 
οντότητα

Υπάρχουν διάφοροι 
γενότυποι που 
κληρονομούνται 
με υπολειπόμενο, 
επικρατούντα και 
φυλοσύνδετο 
χαρακτήρα. Αντίστοιχοι 
γονιδιακοί τόποι είναι οι 
8p και 6p21.3. Συνήθως είναι οι πιο σοβαρές. 
Αφορά στο τριχωτό της κεφαλής, φρύδια, 
βλεφαρίδες και τρίχωμα του σώματος. 
Στη βιοψία υπάρχει πιθανότητα να μην 
ανευρίσκονται καθόλου τριχικοί θύλακες. Η 
διάγνωση πολλές φορές καθυστερεί για πολλά 
χρόνια λόγω της διάρκειας που επιμένει το 
εμβρυϊκό τρίχωμα και της ποικιλότητας στην 
κάλυψη του τριχωτού στα παιδιά.

Υποτρίχωση ως αυτόνομη 
οντότητα ή σε συνδυασμό με άλλες 
ανωμαλίες

Υποτρίχωση Marie Unna

Κληρονομείται με αυτοσωματικό 
επικρατούντα χαρακτήρα. Κατά τη γέννηση 
το τρίχωμα μπορεί να είναι φυσιολογικό, 
μειωμένο ή και απόν. Τα μαλλιά προοδευτικά 
μειώνονται έως το 3ο έτος της ηλικίας 
οπότε οι υπάρχουσες τρίχες γίνονται 
τραχιές, σκληρές, επίπεδες και ακανόνιστα 
διατεταγμένες. Σταδιακά χάνονται μέχρι την 
εφηβεία καθώς οι θύλακες προοδευτικά 
καταστρέφονται από μια 
ουλωτική διαδικασία. 
Κατά τη μικροσκόπηση 
φέρουν επιμήκη τομή. 
Η γενική και διανοητική 
κατάσταση των 
ασθενών αυτών είναι 
φυσιολογική.  
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Παθήσεις τριχών σε παιδιά

ΑΓΓΕλΙΚη ΜΠΕΦΟΝ
Επιμελήτρια Β’, Γ’ Δερματολογική Κλινική - Νοσ. «Α. Συγγρός»
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Υποτρίχωση και ανοσοανεπάρκεια

Η αλωπεκία είναι συχνά κυρίαρχη εικόνα 
μιας ομάδας ετερογενών καταστάσεων 
συγγενούς ανοσοανεπάρκειας που 
εμφανίζεται για πρώτη φορά στην παιδική 
ηλικία. Κλινικά η ανοσοανεπάρκεια 
εκδηλώνεται συνήθως με ερυθροδερμία, 
διάρροια και αδυναμία ανάπτυξης. Το 
σύνδρομο υποπλασίας τριχών-χόνδρινου 
ιστού ξεκινά κατά τη νεογνική περίοδο 
και συνδυάζει μείωση τριχών τριχωτού 
κεφαλής-φρυδιών-βλεφάρων, νανισμό, 
σκελετικές ανωμαλίες και αδυναμία 
φυσιολογικής ανάπτυξης του εμβρύου.

Εντοπισμένη αλωπεκία 
συνδυαζόμενη με σπίλους 
και παθολογίες δέρματος 
προσομοιάζουσες με σπίλους

• Συγγενής μελανοκυτταρικός σπίλος
Συνήθως οι βλάβες αυτές χαρακτηρίζονται 
από υπερτρίχωση. Μεγάλες βλάβες 
με πτυχές που δίδουν την εμφάνιση 
παχυδερμίας γυροειδούς του κρανίου 
(cutis verticis gyrata) μπορεί να 
έχουν αραιό τρίχωμα ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ακόμα και καθόλου τρίχωμα.

• Σμηγματογόνος σπίλος
Αυτοί οι σπίλοι είναι άτριχοι. Μερικές 
φορές είναι τόσο επίπεδοι που μπορεί 
να αναγνωριστούν πολύ αργότερα. 
Εμφανίζονται ως μία γραμμοειδής ή 
σχήματος οβάλ πλάκα συγγενούς 
αλωπεκίας.

• Κρανιακές μηνιγγοκήλες, εγκεφαλοκήλες και 
έκτοπος μηνιγγικός ή εγκεφαλικός ιστός
Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζονται 
ως όγκοι ή κύστεις με λίγο ή καθόλου 
τρίχωμα. Πολλές φορές περιβάλλονται 
περιφερικά από μακριές τρίχες.

Συγγενής εντοπισμένη αλωπεκία

Νεογνική ινιακή αλωπεκία

Αποψιλωτική πλάκα με σαφή όρια στην ινιακή 
περιοχή στους πρώτους μήνες της ζωής. 
Παλαιότερα είχε αποδοθεί στη μηχανική τριβή, 
αλλά σήμερα αποδίδεται στον τρόπο ανάπτυξης 
των τριχών στο έμβρυο και στο νεογνό. 
Κατά τον 5ο μήνα της κύησης, οι τρίχες 
μπαίνουν σε καταγενή φάση από εμπρός προς 
τα πίσω. 
Η ινιακή περιοχή είναι η τελευταία που μπαίνει 
σε καταγενή φάση και πολλές φορές αυτό 
συμβαίνει ακόμα και μετά τη γέννηση.  

Εντοπισμένη αλωπεκία συνδυαζόμενη 
με σπίλους και παθολογίες δέρματος 
προσομοιάζουσες με σπίλους

Αplasia cutis
   

Πρόκειται για κατάσταση που χαρακτηρίζεται 
από εντοπισμένη ή ευρεία απουσία δέρματος 
κατά τη γέννηση και αφορά κυρίως στο δέρμα 
της κεφαλής. Αλωπεκία ανευρίσκεται και στην 
κοινή μορφή της δερματοπάθειας αυτής, που 
χαρακτηρίζεται από ακανόνιστου σχήματος 
διαβρώσεις που επουλώνονται με υπερτροφικές 
ουλές, αλλά και στη μεμβρανώδη μορφή που 
χαρακτηρίζεται από μια στρογγυλή ή οβάλ άτριχη 
περιοχή καλυμμένη από μαλακή μεμβράνη που 
περιστασιακά περιβάλλεται από τρίχες.

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Ψευδομονιλέθριξ

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1973 σαν μια διαταραχή 
ανάπτυξης της τρίχας, κληρονομούμενη με αυτοσωματικό 
επικρατούντα χαρακτήρα και χαρακτηριζόμενη κατά τη 
μικροσκόπηση από ανώμαλα οζίδια κατά μήκος του στελέχους 
της τρίχας. 
Τα οζίδια αυτά έχουν μήκος 0,75-1mm και πάχος μεγαλύτερο 
από αυτό του στελέχους της τρίχας που είναι φυσιολογικό. 
Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, το 1986 ο Zitelli 
απέδειξε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για artifact, που 
δημιουργείται από την αλληλοεπικάλυψη τριχών μεταξύ των 
πλακιδίων. 
Συμβαίνει συνήθως σε δυσπλασίες εξωδέρματος και πιθανώς 
σε αυτό οφείλεται ο αυτοσωματικός επικρατούντας χαρακτήρας 
που έχει παρατηρηθεί. Η ανωμαλία είναι προσωρινή και συχνά 
εξαφανίζεται σε λίγα λεπτά. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται σε 
τρίχες που γίνονται χειρισμοί με κλιπς.   

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Συστραφείσες τρίχες (pili torti)

Χαρακτηρίζονται από περιέλιξη της τρίχας γύρω από τον άξονά της. Κατά τη 
μικροσκόπηση ανευρίσκονται 3-4 ομαλές περιελίξεις 180ο και σπάνια 90ο ή 360ο, 
εύρους 0,4-0,9 mm σε ακανόνιστα διαστήματα κατά μήκος του στελέχους. Τα μαλλιά 
είναι άκαμπτα, με αυξημένο πάχος, χρώματος μαύρου. Τα φρύδια και οι βλεφαρίδες 
χάνονται κατά την παιδική ηλικία, ενώ κατά την εφηβεία εμφανίζεται εντοπισμένη 
αλωπεκία τριχωτού κεφαλής. 
Μπορεί να αποτελεί μεμονωμένη κατάσταση που εμφανίζεται από τη γέννηση ή 
κάποιους μήνες μετά ή να αποτελεί μέρος συνδρόμου, ενώ σε περιπτώσεις που 
κληρονομείται συνδέεται με πνευματική καθυστέρηση.

Κροταφική τριγωνική αλωπεκία

Πρόκειται για μια καλά περιγεγραμμένη 
τριγωνική ή λογχοειδή αποψιλωτική 
πλάκα μη ουλωτικής υποτρίχωσης στη 
μετωποκροταφική περιοχή. Ξεκινά από την 
παρυφή του τριχωτού ή διαχωρίζεται από 
αυτήν με μια μικρή σειρά φυσιολογικών 
τριχών. Είναι ετερόπλευρη στο 80% των 
περιπτώσεων. Στην παθολογική περιοχή 
ανευρίσκεται χνοώδες τρίχωμα και 
περιστασιακά τελικό τρίχωμα.

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Μονιλέθριξ
Κληρονομείται με αυτοσωματικό 
επικρατούντα χαρακτήρα. Το σχήμα 
της τρίχας μοιάζει με κομπολόι. Στη 
μικροσκόπηση διαφαίνονται ατρακτοειδή 
οζίδια διαχωριζόμενα από στενότερα 
μεσοδιαστήματα. Τα οζίδια έχουν διάμετρο 
κανονικής τρίχας και μπορεί να έχουν 
μυελώδη ουσία. Τα μεσοδιαστήματα είναι 
στενότερα, δεν έχουν μυελώδη ουσία και 
αποτελούν τα σημεία στα οποία η τρίχα 
καταστρέφεται. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί 
μεταλλάξεις στα γονίδια των κερατινών 1 και 
6 των τριχών. 

Το τρίχωμα κατά τη γέννηση είναι 
φυσιολογικό, αλλά λίγες εβδομάδες 
αργότερα γίνεται ξηρό, θαμβό και 
εύθραυστο και σπάζει αυτόματα. Το μήκος 
της τρίχας μπορεί να φθάσει έως 2,5 cm. 

Συνδυάζεται με θυλακική υπερκεράτωση 
τριχωτού της κεφαλής, προσώπου, άκρων 
και κοιλονυχία. Στις γυναίκες η κατάσταση 
βελτιώνεται λόγω ορμονικής πιθανώς 
επιρροής. Μετά από πυρετική κίνηση τα 
μαλλιά πέφτουν και λανθασμένα μπορεί 
να θεωρηθεί γυροειδής αλωπεκία. Στην 
περίπτωση όμως του μονιλέθριξ, η 
επανέκφυση των τριχών ξεκινά άμεσα. 
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cutis verticis gyrata
Μονιλέθριξ
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Παθήσεις στελέχους τρίχας
Σύνδρομο Menkes 
Κληρονομείται με φυλετικό -Χ 
υπολειπόμενο χαρακτήρα (χρωμόσωμα 
Χ13.3) και χαρακτηρίζεται από 
προοδευτική εκφύλιση των νεύρων 
και εκδηλώσεις συνδετικού ιστού. 
Είναι συνήθως θανατηφόρο στα πρώτα 
χρόνια της ζωής εάν το βρέφος μείνει 
χωρίς θεραπεία. Οφείλεται σε διαταραχή 
παραγωγής της πρωτεΐνης ATP7A, με 
αποτέλεσμα την αδυναμία απορρόφησης 
διαιτητικού χαλκού από το ΓΕΣ και 
τη δυσλειτουργία των ενζύμων που 
εξαρτώνται από αυτόν, όπως η τυροσινάση 
(υποχρωματισμός τριχών) και η λυσυλ-
οξειδάση (ελαττωματική ελαστίνη). 

Παθήσεις στελέχους τρίχας
Σύνδρομο Menkes 

Στην κλασσική του μορφή, οι τρίχες είναι 
αραιές κατά τη γέννηση και παραμένουν έτσι, 
έχουν χαρακτηριστικό ασημί χρώμα, είναι 
τραχιές, εύθραυστες και συστρέφονται. Τα 
παιδιά αυτά είναι υποτονικά, υποθερμικά, 
παρουσιάζουν επιληψία, πνευματική 
καθυστέρηση, οστεοπόρωση. Τα αγγεία τους 
είναι στροβιλώδη, πράγμα που οφείλεται 
στην ελαττωματική ελαστίνη λόγω της 
δυσλειτουργίας του ενζύμου λυσυλ-οξειδάση. 
Αν δοθεί παρεντερικά χαλκός τους δύο 
πρώτους μήνες της ζωής προλαμβάνεται η 
νευρολογική διαταραχή, όχι όμως οι βλάβες 
του συνδετικού ιστού.

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Οζώδης τριχόρηξη

Πρόκειται για εντοπισμένη καταστροφή του 
φλοιού της τρίχας. Στο μικροσκόπιο δίδει 
την εικόνα δύο πινέλων των οποίων οι 
άκρες περιπλέκονται. Η συγγενής μορφή 
κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα 
χαρακτήρα και τείνει να βελτιώνεται σε 
μεγαλύτερες ηλικίες. Η επίκτητη μορφή 
οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως 
στεγνωτήρες μαλλιών, χημικοί παράγοντες, 
έλξη.

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Woolly hair

Πρόκειται για μικρές τούφες μαλλιών 
σφικτά ενωμένες, στροβιλώδεις, που 
εμφανίζονται συνήθως από τη γέννηση. 
Η παθογένεια δεν είναι σαφής. Υπάρχουν 
τρεις τύποι. 

Οι δύο είναι διάχυτοι και κληρονομούνται 
με αυτοσωματικό επικρατούντα ή 
υπολειπόμενο χαρακτήρα και ο 
τρίτος είναι εντοπισμένος. Οι διάχυτοι 
τύποι συνδέονται με οφθαλμολογικά 
προβλήματα, κερατόδερμα παλαμών-
πελμάτων, αρρυθμίες και νευροπάθεια.

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Pili canaliculi

Oι τρίχες έχουν ξανθό-ασημί χρώμα, είναι 
σγουρές, ανασηκωμένες, γυαλίζουν, έχουν 
φυσιολογικό μήκος, ποσότητα και δεν είναι 
εύθραυστες. 

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φαίνονται 
χαρακτηριστικές ραβδώσεις ή επιπέδωση του 
στελέχους που λαμβάνει ακανόνιστα σχήματα 
(τρίγωνο, νεφροειδές κ.λπ.). Μπορεί να 
αποτελεί μέρος συνδρόμου ή να συνυπάρχει 
με υποϊδρωτική εξωδερματική δυσπλασία.

Παθήσεις στελέχους τρίχας

Pili annulati

Μπορεί να είναι συγγενής κατάσταση. 
Τα μαλλιά δείχνουν φυσιολογικά. Στη 
μικροσκόπηση φαίνονται εναλλασσόμενες 
σκούρες-φωτεινές περιοχές. 
Οι φωτεινές περιοχές φαίνεται να οφείλονται 
στον τρόπο που διαθλάται το φως μέσα από 
κοιλότητες που περιέχουν αέρα στο φλοιό της 
τρίχας.

Pseudopili annulati

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη περίπτωση 
φυσιολογικών τριχών που, λόγω γεωμετρίας, 
η ανάκλαση του φωτός δίδει την εντύπωση 
εναλασσόμενων σκούρων- ανοικτών 
δεσμίδων τριχών. 
Η αρχιτεκτονική της τρίχας είναι φυσιολογική. 
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Παθήσεις στελέχους τρίχας

Οζώδης τριχόρηξη με 
αργινοσουκινινοοξυουρία

Η νεογνική μορφή είναι θανατηφόρα, ενώ 
η όψιμη εμφανίζεται έως τα δύο πρώτα 
χρόνια της ζωής. Τα μαλλιά είναι ξηρά, 
θαμβά και εύθραυστα κυρίως στην ινιακή 
χώρα. Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη με 
κατάλληλη δίαιτα.
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Παθήσεις στελέχους τρίχας

Τριχοθειοδυστροφία

24

Παθήσεις στελέχους τρίχας
Τριχοθειοδυστροφία

Αποτελεί μέρος συνδρόμων νευροεξωδερματικής 
δυσπλασίας. Κληρονομούνται με αυτοσωματικό 
υπολειπόμενο χαρακτήρα. Μέρος των εκδηλώσεων 
των συνδρόμων αυτών είναι τα εύθραυστα μαλλιά, η 
ιχθύαση, το μικρό ανάστημα, η μειωμένη γονιμότητα, 
η πνευματική καθυστέρηση, η φωτοευαισθησία και 
η οστεοσκλήρυνση. 
Κατά τη μικροσκόπηση, οι τρίχες έχουν ανώμαλο 
κυματοειδές περίγραμμα και πλατύ στέλεχος που 

αναδιπλώνεται σαν κορδέλα. Εμφανίζονται δύο 
τύποι τριχόρηξης α) η τριχόσχιση που είναι επιμήκης 
και β) η άτυπη οζώδης τριχόρηξη. 
Οφείλεται σε μετάλλαξη της υπομονάδας p8 του 
παράγοντα μεταγραφής IIΗ του DNA που έχει σαν 
αποτέλεσμα την έλλειψη θείου. Δεν υπάρχει επαρ-
κής θεραπεία. 
Σήμερα υπάρχει προγεννητικό τεστ που επιτρέπει 
την έγκαιρη διάγνωση.
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Παθήσεις στελέχους τρίχας

Τριχόρηξη με εγκολεασμό

Είναι χαρακτηριστική του συνδρόμου 
Netherton, του οποίου το γονίδιο βρίσκεται 
στο χρωμόσωμα 5. Τα ευρήματα υπάρχουν 
από τη γέννηση και η σοβαρότητα της νόσου 
ποικίλει. Σε σοβαρές περιπτώσεις τα μαλλιά 
είναι πολύ αραιά ή μπορεί να λείπουν και 
τελείως. Τα φρύδια, οι βλεφαρίδες και το 
υπόλοιπο τρίχωμα του σώματος επίσης 
επηρεάζονται. Η κλασσική εικόνα σαν 
«μπαμπού» κατά τη μικροσκόπηση οφείλεται 
στον εγκολεασμό του παθολογικού τμήματος 
της τρίχας μέσα στο φυσιολογικό.

Εντοπισμένη υπερτρίχωση
• Υπερτρίχωση κατά πλάκες
Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας ή 
περισσοτέρων εντοπισμένων πλακών, 
τελικού τριχώματος που αναπτύσσονται 
πάνω σε φυσιολογικού χρώματος και υφής 
δέρμα. Ανωμαλίες που έχουν συνδεθεί είναι 
λιποατροφία, αποχρωματισμός γύρω από 
τις περιοχές της υπερτρίχωσης, πνευματική 
καθυστέρηση, επιληψία και πολλαπλές 
ανωμαλίες οστών, οδόντων και οφθαλμών.

• Οικογενής υπερτρίχωση του αυχένα με 
κυφοσκωλίωση
Κληρονομείται με αυτοσωματικό 
επικρατούντα χαρακτήρα. Πρόκειται για 
συνδυασμό υπερτρίχωσης του αυχένα με 
κυφοσκωλίωση χωρίς άλλες δερματικές ή 
οστικές διαταραχές.

• Πρόσθια τραχηλική υπερτρίχωση
Πρόκειται για κατά πλάκας υπερτρίχωση 
της πρόσθιας επιφάνειας του τραχήλου 
σε συνδυασμό με περιφερική κινητική και 
αισθητική νευροπάθεια και πιθανά βλάβες 
αμφιβληστροειδούς.

• Υπερτρίχωση οσχέου
Πρόκειται για ανάπτυξη τριχώματος στο 
όσχεο τους 3 πρώτους μήνες της ζωής χωρίς 
κλινικές ή βιοχημικές ενδείξεις αυξημένης 
παραγωγής ανδρογόνων. Το τρίχωμα 
εξαφανίζεται έως το 18ο μήνα. Πιθανά 
οφείλεται σε ανδρογόνα της μητέρας.  

Εντοπισμένη υπερτρίχωση

Υπερτρίχωση σε συνδυασμό με κρανιακή 
μηνιγγοκήλη, εγκεφαλοκήλη ή έκτοπο 
μηνιγγικό ή εγκεφαλικό ιστό

Πρόκειται για «κολάρο» τριχών περιφερικά 
της βλάβης ή για μια τούφα μαλλιών κοντά ή 
πάνω στη βλάβη. Στο τριχωτό της κεφαλής, οι 
τρίχες φαίνονται μακρύτερες, παχύτερες και 
πιο σκούρου χρώματος από τις φυσιολογικές. 
Όταν πρόκειται για βλάβες εκτός του 
τριχωτού της κεφαλής, η ύπαρξη τριχών είναι 
ένδειξη νευρολογικής διαταραχής.

Εντοπισμένη υπερτρίχωση

Εξανθηματικές κύστεις χνοώδους 
τριχώματος

Πρόκειται για μελανές, ωχρές ή στο χρώμα 
του δέρματος βλατίδες με διάμετρο 1-4 mm, 
εντοπιζόμενες κυρίως στο θώρακα, άνω-κάτω 
άκρα, πρόσωπο, λαιμό, αυχένα, γλουτούς. 
Η συνήθης ηλικία έναρξης είναι 4-18 ετών. 
Ιστοπαθολογικά πρόκειται για κύστεις του 
χορίου, το τοίχωμα των οποίων αποτελείται 
από 4-5 στρώματα πλακώδους επιθηλίου και 
ένα λεπτό στρώμα κοκκώδους και περιέχουν 
κερατοποιημένο υλικό και θραύσματα 
χνοώδους τριχώματος. Η θεραπεία γίνεται 
με διάνοιξη με βελόνα και υπάρχουν 
ανακοινώσεις για χρήση erbium YAG laser.

Εντοπισμένη υπερτρίχωση

Δερματικές δυσπλασίες παλαμών-πελμάτων 
με υπερτρίχωση

Υπάρχουν αναφορές οικογενούς ανάπτυξης 
τριχών σε εντοπισμένες περιοχές παλαμών-
πελμάτων με έντονα δερματογλυφικά σε 
γεωμετρικά σχήματα. Ιστοπαθολογικά 
ανευρίσκονται έκτοποι τριχικοί θύλακες και 
αύξηση ελαστικών ινών στο δέρμα.

Υπερτρίχωση του αντιβραχίου

Πρόκειται για σπάνια κατάσταση με ανάπτυξη 
έντονου χνοώδους τριχώματος στις 
εξωτερικές περιοχές των αντιβραχίων κυρίως 
γύρω από τους αγκώνες. Παρουσιάζεται 
στη νεογνική ηλικία, επιδεινώνεται στην 
παιδική ηλικία και αυτόματα βελτιώνεται στην 
εφηβεία.

Υπερτρίχωση

Ο όρος υπερτρίχωση αναφέρεται σε διάχυτη 
ή εντοπισμένη αύξηση το τριχώματος χωρίς 
σημεία αρρενοποίησης.

• Υπερτρίχωση εμβρυϊκού χνοώδους τύπου
Χαρακτηρίζεται από την παραμονή 
του εμβρυϊκού χνοώδους τριχώματος. 
Κατά τη γέννηση υπάρχει κάλυψη όλων 
των τριχωτών περιοχών από μαλακές, 
ασημόχρωμες, λεπτές τρίχες που φθάνουν 
σε μήκος τα 10 cm. Συνήθως το τρίχωμα 
είναι εντονότερο στη σπονδυλική στήλη, 
ενώ η μεγάλη ανάπτυξή του στον έξω 
ακουστικό πόρο οδηγεί σε λοιμώξεις 
της περιοχής και προβλήματα ακοής. 
Συνυπάρχει με καρκίνο γαστρεντερικού, 
ουροποιητικού. Έχουν αναφερθεί 60 
περιστατικά. Η πρόγνωση ποικίλει, με 
άλλους ερευνητές να αναφέρουν βελτίωση 
και άλλους επιδείνωση. Στην εφηβεία 
μπορεί να μην υπάρξει μετάβαση σε 
τελικό τρίχωμα 
στη γεννητική 
περιοχή, στις 
μασχάλες και 
στην περιοχή του 
γενείου. Μπορεί 
να συνυπάρχουν 
συγγενές 
γλαύκωμα 
και ανωμαλίες 
οδόντων.

Εντοπισμένη υπερτρίχωση

Υπερτρίχωση συνδυαζόμενη με ανωμαλίες 
σπονδυλικής στήλης

Πρόκειται  συνήθως για μία τούφα μακριών, 
μαλακών μαλλιών στην οσφυοϊερά χώρα 
κυρίως, με ή χωρίς άλλες δερματικές 
ανωμαλίες όπως aplasia cutis, τριχοειδική 
δυσπλασία, αιμαγγειώματα, λιπώματα ή 
σπίλους. Συνυπάρχει με δισχιδή ράχη, 
μηνιγγομυελοκήλη και πρόκειται για 
ιδιαίτερα ενδεικτικό σημείο ανωμαλίας της 
σπονδυλικής στήλης.

Ανωμαλίες χρώσης
• Διάχυτος υποχρωματισμός
Μπορεί να είναι πρωτοπαθής και παρών 
στη γέννηση ή να εμφανιστεί αργότερα σαν 
προοδευτικό γκριζάρισμα των μαλλιών όταν 
οφείλεται σε αυτοάνοσα νοσήματα ή αποτελεί 
μέρος συνδρόμου.

• Πρωτοπαθής διάχυτος υποχρωματισμός
Πρώιμος υποχρωματισμός που εμφανίζεται 
πριν τα 20 χρόνια στους λευκούς και πριν τα 
30 στους έγχρωμους. Αίτια είναι: αλβινισμός, 
ομοκυστινουρία, φαινυλκετονουρία, σ. 
Chediac –Higashi κ.ά. 

• Επίκτητος αναστρέψιμος διάχυτος 
υποχρωματισμός
Οφείλεται σε κακή διατροφή π.χ. έλλειψη 
πρωτεϊνών ή σιδήρου. Εναλλασσόμενες 
περίοδοι κακής και ισορροπημένης δίαιτας 
οδηγούν σε περιοχές αλλού ανοιχτόχρωμες 
και αλλού σκουρόχρωμες, δημιουργώντας το 
σημείο της «σημαίας».

• Εντοπισμένος υποχρωματισμός (Πολίοση)
Πρόκειται για πλάκα λευκών τριχών 
οφειλόμενη σε έλλειψη ή ανεπάρκεια 
μελανίνης σε ομάδα γειτονικών θυλάκων. 
Αίτια είναι: πιεμπαλδισμός, λεύκη, γυροειδής 
αλωπεκία, οζώδης σκλήρυνση, σπίλος με 
άλω, άλως γύρω από νευροΐνωμα κ.ά.
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29 Υπερτρίχωση

Σύνδρομο Ambras

Πρόκειται για διάχυτη συγγενή υπερτρίχωση 
που αφορά κυρίως στο πρόσωπο, στα 
αυτιά, στους ώμους και διαρκεί σε όλη τη 
ζωή. Το τρίχωμα παρουσιάζει χρώση και 
μυελοποίηση και φαίνεται να είναι χνοώδες 
και όχι εμβρυϊκό χνοώδες.

Yπερτρίχωση σχετιζόμενη με φυλοσύνδετο 
Χ επικρατούντα χαρακτήρα

Χαρακτηρίζεται από υπερτρίχωση με τελικό 
τρίχωμα κατά τη γέννηση, κυρίως στο 
πρόσωπο, γεννητική περιοχή, θώρακα 
και πλάτη. Η βλάβη έχει εντοπιστεί στο 
γονιδιακό τόπο Χq24-q27.1. Μερικές φορές 
βελτιώνεται μετά την εφηβεία.

Υπερτρίχωση οφειλόμενη σε φάρμακα

Μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις 
αλκοολισμού ή χρήσης μινοξιδίλης από 
τη μητέρα. Επίσης σε χρήση διαζοξείδης σε 
νεογνά λόγω υπερινσουλιναιμίας. Άλλα 
φάρμακα που προκαλούν υπερτρίχωση 
είναι η κυκλοσπορίνη, η πενικιλλαμίνη, η 
διφαινυλυδαντοΐνη και η μινοξιδίλη.
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