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επιστημονικές σελίδες

Μπορεί επίσης να απο-
μονωθεί σε πολλούς 
ιστούς στον άνθρωπο, 

π.χ. στο δέρμα, στο υαλώδες 
σώμα του οφθαλμού, στις αρ-
θρώσεις και στους μυς, όπου δρα 
σαν λιπαντικό. Επίσης, τα μεσο-
κυττάρια υγρά των αρθρώσεων 
περιέχουν υαλουρονικό οξύ. 

Στον ομφάλιο λώρο σταθερο-
ποιεί την επαφή μεταξύ μητέρας 
και εμβρύου. Δεν υπάρχει αντι-
γονικότητα αυτής της ουσίας και 
ως εκ τούτου η παρουσία ανεπι-
θύμητων αντιδράσεων μειώνεται. 
Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοι-
χείο συγκριτικά με άλλα δερματι-
κά εμφυτεύματα. 

Τα προϊόντα που διατίθενται 
στην αγορά χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες: 

α) προϊόντα που περιέχουν φυ-
σικό υαλουρονικό οξύ και 

β) προϊόντα που περιέχουν υα-
λουρονικό οξύ τροποποιημένο ή/

και ενωμένο με άλλες ουσίες.
Σήμερα το υαλουρονικό οξύ 

λαμβάνεται μέσω δύο μεθόδων: 
α) εξαγωγή από λειρί κόκορα, η ο-
ποία μας επιτρέπει τη λήψη υαλου-
ρονικού οξέος με υψηλότερο μορι-
ακό βάρος πλέον του 3x106D, π.χ. 
(Hylaform) και β) βιοτεχνολογική 
παραγωγή, καλλιεργώντας συγκε-
κριμένους μικροοργανισμούς, οι 
οποίοι απελευθερώνουν υαλου-
ρονικό οξύ στην περιοχή καλλι-
έργειας με μοριακό βάρος μετα-
ξύ 0,8 και 1,5x106D. Εξετάζοντας 
τα προβλήματα σε σχέση με την 
εξαγωγή από ζωικές πηγές, το υ-
αλουρονικό οξύ βιοτεχνολογικής 
προέλευσης καθίσταται η πρώτη 
επιλογή μας στις εφαρμογές αυ-
τού του πολυσακχαρίτη.

Υπάρχουν δύο βασικές στρατη-
γικές για τη χρήση υαλουρονικού 
οξέος στην αισθητική ιατρική: 

α) θεραπείες βιο-αναζω ογό-
νησης, με τη χρήση ενδοδερμι-

κών μικροεγχύσεων φυσικού υ-
αλουρονικού οξέος, ώστε να επι-
τραπεί μέγιστη ανεκτικότητα και 
βιοδιαδραστικότητα και 

β) θεραπείες έγχυσης με υλικό 
πληρώσεως που παράγεται από 
υαλουρονικό οξύ, χημικά τροπο-
ποιημένο, συνήθως για πλήρωση 
ρυτίδων ή/και ως μέσο για αύξη-
ση του όγκου.

Οι Πέρλες VISCODERM® είναι το 
αποτέλεσμα της έρευνας της IBSA, 
το οποίο βελτιστοποιεί τις αντιγη-
ραντικές θεραπείες που διεξάγο-
νται μέσω ενδοδερμικών μικρο-
εγχύσεων του φυσικού υαλουρο-
νικού οξέος VISCODERM®. 

Χάρις την ειδική φαρμακοτεχνι-
κή μορφή με φυσικά διατροφικά 
στοιχεία, με μικρό μοριακό βάρος 
και απορρόφηση από το στόμα, 
μπορούν να συμπληρώσουν και 
να παρατείνουν τα αποτελέσμα-
τα του VISCODERM®.

Οι Πέρλες είναι πολυλειτουργι-
κό συμπλήρωμα διατροφής, που 
βοηθά στον εφοδιασμό του σώμα-
τος με σειρά απαραίτητων στοιχεί-
ων, δίνοντας σταθερή και αποτε-
λεσματική συνεχή υποστήριξη στο 
συνδετικό ιστό, ιδιαίτερα ευαίσθη-
των δομών όπως είναι το δέρμα, 
οι αρθρώσεις και ο καρδιαγγεια-
κός ιστός, που υφίστανται κυρίως 
τη γήρανση. Απαραίτητο στην α-
ποκατάσταση του τόνου του δέρ-
ματος, της ελαστικότητας και της 
υγρασίας, συμβάλλει επίσης στη 
βελτίωση της κατάστασης των αρ-
θρώσεων. Αποτελείται από τρία ε-
νεργά συστατικά:

•  Υδρολυμένο κολλαγόνο (το ο-
ποίο περιέχει τυποποιημένες 
μορφές κολλαγόνου, θειϊκή χον-
δροϊτίνη, υαλουρονικό οξύ και 
γλυκοζαμίνη)

•  Πυκνογενόλες
•  Συνένζυμο Q10.

Υδρολυμένο κολλαγόνο
Το κολλαγόνο είναι η περισσό-

τερο μελετημένη ινώδης πρωτεΐ-
νη, αποτελεί πλέον του 30% των 
πρωτεϊνών που περιέχονται στο 
ανθρώπινο σώμα και είναι το κύ-
ριο συστατικό του δέρματος, των 
μυών, των τενόντων, των συνδέ-
σμων, των αιμοφόρων αγγείων 
και εγγυάται τον τόνο και την ε-
λαστικότητα του δέρματος, των 
μαλλιών και των νυχιών.
Θειϊκή χονδροϊτίνη

Αποτελεί την πλουσιότερη κατη-
γορία βλεννοπολυσακχαριτών στο 
χόνδρο των αρθρώσεων και μαζί 
με το κολλαγόνο και το υαλουρο-
νικό οξύ είναι βασικό τμήμα του 
εξωκυττάριου χώρου του συνδε-
τικού ιστού. Επί του παρόντος, το 
υαλουρονικό οξύ είναι το κύριο 
προϊόν που χρησιμοποιείται στην 
έρευνα «αντιγήρανσης».

Μαζί με τις πρωτεογλυκάνες εί-
ναι το κύριο συστατικό του ζελα-
τινώδους εξωκυττάριου χώρου, 
όπου είναι εμβαπτισμένες οι ί-
νες κολλαγόνου και τα άλλα απα-
ραίτητα συστατικά του ιστού του 
δέρματος. 

Φυσιολογικά το υαλουρονικό 
οξύ από βιοτεχνολογική παρα-
γωγή έχει τέτοιο μοριακό βάρος 

Υαλουρονικό οξύ
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Εικόνα 1. Βιοχημικός τύπος του πολυσακχαρίτη.

Νέα Εμφυτεύματα Υαλουρονικού Οξέος (Viscoderm 0,8-1,6 και 2,0%) 

σε συνδυασμό με συμπληρώματα διατροφής

Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ
Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Αν. Διευθυντής ΕΣΥ

Το υαλουρονικό οξύ είναι ουσία που απαντάται στα θηλαστικά. Πήρε το όνομά του από την 
αρχαία ελληνική λέξη «ύαλος = γυαλί» λόγω της εμφάνισής του, που μοιάζει με γυαλί. Το 
1934 ο Karl Meyer και ο John Palmer απομόνωσαν μια χημική ουσία από το υαλοειδές 
σώμα του οφθαλμού των βοοειδών, το υαλουρονικό οξύ. Υπάρχει σχεδόν σε όλους τους 
μικροοργανισμούς. Είναι πολυσακχαρίτης που ανήκει σε μια ομάδα ουσιών με τον ίδιο τύπο, 
είτε απομονωθεί σε απλά βακτήρια, είτε σε ανθρώπους. Η χρήση του στην Ιατρική εκτείνεται 
σε πολλούς τομείς. 
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ώστε δεν του επιτρέπεται η από 
του στόματος απορρόφηση: στις 
Πέρλες η ειδική διαδικασία πα-
ραγωγής της ενζυματικής υδρό-
λυσης του ΥΟ εγγυάται μορια-
κό βάρος λίγων χιλιάδων Daltons 
(περίπου 0,005x106D), το οποίο 
καθιστά δυνατή την απορρόφη-
ση, καθώς και την υψηλή βιοδι-
αθεσιμότητα. 

Η γλυκοζαμίνη είναι αμινοσάκ-
χαρο το οποίο παράγεται από τον 
οργανισμό μας και είναι το βασι-
κό συστατικό στη σύνθεση του υ-
αλουρονικού οξέος και της θειϊκής 
χονδροϊτίνης. 

Οι πυκνογενόλες είναι ειδικός 

τύπος πολυφαινόλης που ανήκει 
στην κατηγορία των φλαβονοει-
δών με αξιοσημείωτες βιολογικές 
ιδιότητες ενάντια στις ελεύθερες 
ρίζες (πολύ υψηλότερες σε σχέ-
ση με τα στοιχεία που χρησιμο-
ποιούνται) για την αναστολή της 
υπεροξείδωσης λιπιδίων και της ε-
λαστάσης, της υαλουρονιδάσης, 
της κολλαγενάσης και της βητα-
γλυκουρονιδάσης με ικανότητα 
παραγωγής και σύνθεσης του υ-
αλουρονικού οξέος.

Εκτός του περιορισμού της ο-
ξειδωτικής βλάβης στον ιστό του 
δέρματος, επιδρούν στη συσσώ-
ρευση αιμοπεταλίων, στην ευπά-

θεια των τριχοειδών αγγείων και 
στα ενζυμικά συστήματα.

Το συνένζυμο Q10 ανήκει στην 
οικογένεια των διαλυτών βενζοκι-
νονών που ανευρίσκονται στη φω-
σφολιπιδική στοιβάδα των κυττα-
ρικών μεμβρανών.

Δρα ως αναστολέας της υπε-
ροξείδωσης των λιπιδίων, με ά-
μεση δράση στις ελεύθερες ρί-
ζες, μειώνοντας το επίπεδο των 
υπεροξειδίων στην επιδερμίδα 
και στο χόριο.

Με τη χρήση ανθρώπινων ινο-
βλαστών, έχει καταδειχθεί ότι το 
συνένζυμο Q10 ενισχύει την κυτ-
ταρική αναπαραγωγή και μειώνει 

την επιβλαβή δράση των ακτίνων 
UVA στους ινοβλάστες του δέρμα-
τος, διατηρώντας το χώρο σταθε-
ρό και προάγοντας την παραγω-
γή του υαλουρονικού οξέος και 
του κολλαγόνου. Συνοψίζοντας: 
το από του στόματος συμπλήρω-
μα με υαλουρονικό οξύ, κολλαγό-
νο, πυκνογενόλες και συνένζυμο 
Q10, για υποστήριξη των κλασι-
κών μεθόδων μικροέγχυσης, κα-
θιστά δυνατή τη μείωση της εν-
δογενούς αποδόμησης και ευνοεί 
την κυτταρική αποκατάσταση, ο-
δηγώντας σε ελαστικότητα, τόνο 

και ενυδάτωση του δέρματος.




