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επιστημονικές σελίδες

Ορισμός 
Τριχοτιλλομανία ο-

νομάζεται η χρόνια 
συνήθεια κατά την ο-
ποία γίνεται συνεχές 

τράβηγμα των τριχών και οδηγεί σε 
αλωπεκία. Η πράξη αυτή συνοδεύ-
εται απο συνεχή τάση προς εκτέλε-
σή της, καθώς και ανακούφιση μετά 
την αποπεράτωσή της (αρχ. τίλλω = 
μαδάω τρίχες, φτερά ή φύλλα).  Οι 
ασθενείς αφιερώνουν αρκετό χρό-
νο για τη συγκεκριμένη συνήθεια, 
κυρίως κατά την ενασχόλησή τους 
με καθιστικές δραστηριότητες και 
συνήθως γυρίζουν τις τρίχες περί 
το δάκτυλο ή τις τρίβουν έως ότου 
σπάσουν. Κατατάσσεται στις πρω-
τοπαθείς ψυχιατρικές διαταραχές και 
συγκεκριμένα στις διαταραχές ελέγ-
χου των παρορμήσεων.  Ανήκει επί-
σης στην κατηγορία των αυτοπρο-
καλούμενων διαταραχών (factitious 
disorders), όπως η προκλητή δερμα-
τοπάθεια (dermatitis atrefacta) και 
οι νευρωτικές εκδορές (neurotic ex-
coriations). Παρότι αποτελεί πάθη-
ση της ψυχικής σφαίρας, αφορά στο 
δερματολόγο διότι:
1.  Είναι αυτός που βλέπει συνήθως 

για πρώτη φορά τον ασθενή.
2.  Χρειάζεται να διαφοροδιαγνωσθεί 

από τις υπόλοιπες αλωπεκίες.
3.  Η αναγνώριση του προβλήματος 

και η έναρξη θεραπείας προλαμ-
βάνουν τη σοβαρή ψυχοκοινωνι-
κή δυσλειτουργία και επικίνδυνες 
επιπλοκές όπως το τριχοπίλημα.

Επιδημιολογία
Ο επιπολασμός της νόσου εκτιμά-

ται στο 0,5-3,5% και η μέση ηλικία 
εμφάνισης ανάμεσα στα 10-13 έτη 
με επικράτηση των γυναικών σε α-
ναλογία 2,5:1. Διακρίνονται 3 ηλικι-
ακές κατηγορίες:
1.  Βρεφική – αρχική παιδική (<5 ε-

τών) με άριστη πρόγνωση.
2. Τέλος παιδικής – εφηβική με επι-

φυλακτική πρόγνωση.
3.   Ενήλικη ζωή με κακή πρόγνω-

ση.

Αιτιολογία
Στα παιδιά εμφανίζεται συνήθως 

σε καταστάσεις ψυχολογικής φόρ-
τισης όπως αλλαγή κατοικίας, νο-
σηλεία, ζήλια προς αδερφό ή απο-
χωρισμός, διαταραγμένη σχέση με 
τη μητέρα, αναπυξιακές δυσκολίες. 
Από μερικούς παρομοιάζεται με το 
δάγκωμα των ονύχων και το συνε-
χή θηλασμό του δακτύλου. Στους ε-
νήλικες συνήθως καθρεπτίζει βαθύ-
τερη ψυχική διαταραχή όπως είναι 
ο ιδεοψυχαναγκασμός, η κατάθλι-
ψη, η κοινωνική φοβία και πρέπει 
πάντα να συνοδεύεται από ψυχια-
τρική εκτίμηση.

Κλινική εικόνα
Είναι συνήθως εύκολα διακριτή 

και περιλαμβάνει πλάκες, μονήρεις 
ή πολλαπλές, ακανόνιστου σχήμα-
τος, μη ουλωτικής αλωπεκίας, στις 
οποίες η αποψίλωση δεν είναι πλή-
ρης αλλά ανευρίσκονται σπασμέ-
νες τρίχες διαφόρου μήκους μαζί 
με κανονικές. 

Το δέρμα είναι φυσιολογικό ή ε-
λαφρά λεπιδώδες. Περιοχή συχνής 
εντόπισης αποτελεί το τριχωτό της 
κεφαλής (κορυφή της κεφαλής – κού-
ρεμα μοναχού, ινιακή και μετωπο-
βρεγματική περιοχή), αλλά και σε άλ-
λες περιοχές όπως φρύδια, βλέφα-
ρα, γένειο και εφήβαιο. Εμφανίζεται 
συνήθως σε πλευρά αντιδιαμετρικά 
αντίθετη με το επικρατές άκρο, με ε-
πέκταση γραμμοειδή ή κυματοειδή 
από εμπρός προς τα πίσω και μπο-
ρεί να έχει έκταση από λίγα τετρα-
γωνικά εκατοστά έως και όλο το τρι-
χωτό της κεφαλής. Επίσης, κατά τη 
συνεχή παρακολούθηση του ασθε-
νούς, μπορεί να παρατηρηθεί επα-
νέκφυση τριχών σε παλαιότερα ση-
μεία με εμφάνιση νέων περιοχών α-
λωπεκίας. 

Σε μακροχρόνιες καταστάσεις, οι 
τρίχες μετατρέπονται σε χνοώδεις 
και το τριχωτό εμφανίζει επιφάνεια 
λεία όπως στις ουλωτικές αλωπεκί-
ες. Αναφέρεται ότι συνεχής μικρο-
τραυματισμός της τρίχας (π.χ. τρά-
βηγμα) δεν καταλήγει συνήθως σε 
άμεση αφαίρεση, αλλά την καθιστά 
πιο τρωτή και προκαλεί πρόωρη εί-
σοδό της στην καταγενή φάση. 

Διάγνωση
Είναι συνήθως κλινική με την τυπι-

κή εικόνα εμφάνισης της πάθησης. 
Οι ασθενείς ή οι γονείς του παιδιού 
συνήθως αρνούνται το γεγονός.

Hairpull test
Αρνητικό, καθώς οι τελογενείς τρί-

χες απουσιάζουν διότι έχουν αφαιρε-
θεί από τον ασθενή. Η εξέταση με το 
μεγεθυντικό φακό αποκαλύπτει:
1.  Νέες εκφυόμενες κοντές τρίχες 

με άκρα που παρουσιάζουν λέ-
πτυνση.

2.  Σπασμένες διάσπαρτες κοντές τρί-
χες με διάφορα μήκη.

3. Χνοώδεις τρίχες.
4. Άδεια θυλακικά στόμια.
5.  Μαύρα στίγματα που μοιάζουν 

με φαγέσωρες.
6.  Εφελκίδες λόγω τραυ μα  τι  σμού.

Τεστ κάλυψης ή ξυρίσματος
Κάλυψη ή ξύρισμα κάθε βδομά-

δα περιοχής μερικών τετραγωνικών 
εκατοστών προκαλεί την επανέκ-
φυση τριχών σε φυσιολογική πυ-
κνότητα.

Τριχοριζόγραμμα
Απουσία τελογενών τριχών ενώ 

πολλοί από τους αναγενείς θυλά-
κους έχουν αμβλύ άκρο.

Βιοψία
Εκτελείται συνήθως σε ασθενείς 

με πνευματική διαταραχή ή πολύ 
μικρής ηλικίας. Πρέπει να λαμβά-
νονται τομές κάθετες και οριζόντιες 
από πρόσφατη βλάβη.

Ευρήματα:
1.  Αποκολλημένοι τριχικοί θύλακοι 

με απομεινάρια του βολβού, συ-

νοδευόμενοι από εξίδρωμα ή αι-
μορραγία (21%).

2.  Αύξηση των τριχών στην καταγε-
νή φάση (74%).

3.  Τριχομαλακία, δηλαδή ατελώς 
κερατινοποιημένα και ατροφικά 
τριχοθυλάκια τα οποία παράγουν 
μαλθακές τρίχες (<50%).

4.  Μελαγχρωματικό εκμαγείο κυρί-
ως στον ισθμό λόγω της τραυμα-
τικής αφαίρεσης.

5.  Απουσία φλεγμονής στον τριχι-
κό βολβό.

Διαφορική διάγνωση
1.  Μη φλεγμονώδης δερματοφυτία 

του τριχωτού της κεφαλής (tin-
ea capitis) 
Ερυθηματολεπιδώδης εμφάνιση, 
εξέταση με KOH, Wood’s lamp.

2.  Γυροειδής αλωπεκία (alopecia 
areta)
Κυκλική πλάκα, πλήρης αποψί-
λωση, τρίχες δίκην θαυμαστικού 
στην περιφέρεια, βοθρία ονύχων, 
80-90% τελογενείς τρίχες στο τρι-
χοριζόγραμμα, περιβολβική φλεγ-
μονή στην ιστολογική.

3.  Αλωπεκία από έλξη (traction al-
opecia)
Η συνεχής έλξη δημιουργεί αρ-
χικά φλεγμονή του θυλάκου και 
στη συνέχεια ουλοποίηση.

4. Ανδρογενετική αλωπεκία
5. Συφιλιδική αλωπεκία
6. Monilethrix
7. Pili torti

Θεραπεία
1. Παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ενημέρωση των γονέων για την 
καλοήθη και παροδική πορεία του 
νοσήματος. Η συνήθεια προσομοι-
άζεται με το θηλασμό του δακτύλου 
και είναι αυτοπεριοριζόμενη.
2. Σχολική ηλικία

Θεραπεία συμπεριφοράς και απο-
φυγή χρήσης φαρμακευτικών σκευ-
ασμάτων.
3. Έφηβοι – ενήλικες

Συνδυασμός θεραπείας συμπε-
ριφοράς και φαρμάκων όπως SSRIs 
(clomipramine), TCA amitriptyline, 
haloperidol.

Τριχοτιλλομανία
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Εικόνα 1. Εκτεταμένη απoψιλωτική 
πλάκα τριχωτού.




