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επιστημονικές σελίδες

Η μέθοδος 
αυτή δη-
μοσιεύθη-

κε στις 27 Νοεμ-
βρίου 1997 από 
τον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
με αριθμό δημοσίευσης WO 
97/44005, αριθμό αίτησης 
PCT/GR97/00015 και τίτλο “Le-
cithin-based microemulsions 
containing proteolytic enzymes 
and metho for permanent 
enzymic depilation”.

 Η παρούσα εφεύρεση αναφέ-
ρεται σε αποτριχωτικό παρασκεύ-
ασμα μικρογαλακτώματος, βασι-
σμένου σε λεκιθίνη, που περιέχει 
πρωτεολυτικά ένζυμα. 

Για πρώτη φορά εισάγεται η 
χρήση μικρογαλακτώματος ως 
μέσο για τη διάλυση των πρωτε-
ολυτικών ενζυμικών συστημάτων, 
που βοηθούν τη διείσδυση των 
ενεργών μορίων μέσω των φω-
σφολιπιδικών μεμβρανών. 

Χρησιμοποιείται το παρασκεύ-
ασμα του μικρογαλακτώματος με 
το ένζυμο α-χυμοτρυψίνη ή το 
ένζυμο τρυψίνη, για την αποτρί-
χωση κάθε τύπου δέρματος, κα-
θώς και μια μέθοδος που χρησι-
μοποιεί τη διαδοχική εφαρμογή 
του παρασκευάσματος που περι-
έχει α-χυμοτρυψίνη, ακολουθού-
μενου από την εφαρμογή του πα-
ρασκευάσματος με τρυψίνη, ανά-
λογα με τον τύπο του δέρματος. 
Η εφαρμογή των παρασκευασμά-
των γίνεται με απλή επάλειψη σε 
κατάλληλα διαστήματα.

Δράση μικρογαλακτώμα-
τος

Πειραματικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η δράση της α-χυμο-
τρυψίνης προκαλεί καταστροφή 
των αρχέγονων (εμβρυονικών) 
κυττάρων και των θυλακίων της 
τρίχας, ερμηνεύοντας τα θετικά 
αποτελέσματα στην αποτρίχωση. 

Παρόμοια θετικά αποτελέσματα 
έχει και η τρυψίνη με ηπιότερη, 
όμως, δράση.

Πορεία παρασκευής και 
εφαρμογής μικρογαλακτώ-
ματος

Έχει παρατηρηθεί ότι η διαδο-
χική εφαρμογή του παρασκευά-
σματος πρώτα με α-χυμοτρυψίνη 
και στη συνέχεια με τρυψίνη προ-
καλεί σημαντική αποικοδόμηση 
στα θυλάκια των τριχών και ότι 
η διαδοχική εφαρμογή του πα-
ρασκευάσματος πρώτα με α-χυ-
μοτρυψίνη και στη συνέχεια με 
τρυψίνη έχει καλύτερα αποτελέ-
σματα από τη διαδοχική εφαρ-
μογή του παρασκευάσματος με 
τρυψίνη και στη συνέχεια με α-
χυμοτρυψίνη. 

Έχει, ακόμα, παρατηρηθεί ότι 
η διαδοχική εφαρμογή των δυο 
αυτών παρασκευασμάτων πα-
ρουσιάζει καλύτερα αποτελέσμα-
τα από την εφαρμογή του ενός 
από τα δύο παρασκευάσματα. 
Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί 
ότι ακόμα και σε χαμηλές συγκε-

ντρώσεις των 0,05 mg/ml προ-
καλείται αποικοδόμηση του θυ-
λακίου της τρίχας όταν χρησι-
μοποιείται σε ξηρές, ευαίσθητες 
περιοχές του δέρματος. 

Σε υψηλές συγκεντρώσεις επι-
τυγχάνεται πολύ καλό αποτέλε-
σμα σε ξηρά - ευαίσθητα δέρ-
ματα, με έντονους, όμως, ερε-
θισμούς. 

Σε τέτοιους τύπους δέρματος 
συνιστώνται παρασκευάσματα 
με χαμηλή συγκέντρωση ενζύ-
μου. Επιπλέον, η χρήση μικρο-
γαλακτώματος, ως φορέας για τη 
διαδερμική μεταφορά των ενερ-
γών μακρομορίων, όπως είναι τα 
ένζυμα που αναφέρθηκαν, συ-
νεισφέρει στη βελτίωση της με-
θοδολογίας της ενζυμικής απο-
τρίχωσης, αφού η λεκιθίνη του 
μικρογαλακτώματος αλληλεπι-
δρά με τη φωσφολιπιδική μεμ-
βράνη των επιθηλιακών κυττά-
ρων, επιτρέποντας τη διείσδυση 
των ενζύμων εντός των κυττά-
ρων. Η χρήση των πρωτεολυ-
τικών ενζύμων α-χυμοτρυψίνη 
και τρυψίνη γίνεται σε απόλυτα 

καθαρή φάση. Τα ένζυμα απο-
θηκεύονται λυοφυλισμένα στην 
κατάψυξη (-18°C) για να δια-
τηρούνται σταθερά και να απο-
φευχθεί η αποδιάταξη αυτών. Για 
την παραγωγή του παρασκευά-
σματος τα ένζυμα διαλυτοποιού-
νται σε διάλυμα υδροχλωρικού 
οξέος 0,001Μ σε δις-απεσταγ-
μένο νερό (pH=3), επιτυγχάνο-
ντας συγκεντρώσεις από 1 μέχρι 
5 mg/ml. Το παρασκεύασμα αυ-
τό διατηρείται σε αποστειρωμέ-
νο περιβάλλον στην κατάψυξη 
(-18°C) και με τον τρόπο αυτό 
διατηρείται η ενζυμική δραστι-
κότητα αμετάβλητη για τουλά-
χιστον 8 μήνες.

Παράλληλα, τα μικρογαλακτώ-
ματα (με λεκιθίνη) παρασκευάζο-
νται ως εξής: για κάθε ml τελικού 
διαλύματος, 0,75-1 ml αλειφα-
τικού υδρογονάνθρακα αναμει-
γνύονται με 20-75 mg λεκιθίνης, 
0-0,25 ml αλειφατικής αλκοόλης 
και 0,005-0,05 ml ρυθμιστικού 
διαλύματος pH 7-9. 

Αναμειγνύοντας τα παραπάνω 
συστατικά, μετά από ήπια ανά-
δευση, προκύπτει το μικρογα-
λάκτωμα. Για λιπαρές περιοχές 
προτείνεται η εφαρμογή του μι-
κρογαλακτώματος με την α-χυ-
μοτρυψίνη και στη συνέχεια με 
τρυψίνη, ενώ σε ξηρές επιδερ-
μίδες εκείνου που περιέχει τρυ-
ψίνη. Για μέσους τύπους δέρ-
ματος, προτείνεται η εφαρμογή 
του παρασκευάσματος που πε-
ριέχει τρυψίνη. Είναι στην κρίση 
του ειδικού να προτείνει τον τύ-
πο και τη συγκέντρωση του μι-
κρογαλακτώματος που θα χρη-
σιμοποιηθεί, ανάλογα με τον τύ-
πο του δέρματος.

Χημεία και δέρμα

Αποτρίχωση με ενζυμικές μεθόδους

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΑΤΑ
Χημικός

Παρατίθεται μια μέθοδος μόνιμης αποτρίχωσης με γαλάκτωμα βασισμένο σε λεκιθίνη. 
Πρωτεολυτικά ένζυμα είναι διαλυτοποιημένα σε αυτό, καθώς και αλειφατικοί υδρογονάνθρακες, 
αλειφατικές αλκοόλες, ενώ περιέχει και ρυθμιστικό διάλυμα pH 79, ανάλογα με το pH 
βέλτιστης δράσης του ενζύμου. 

Για πρώτη φορά εισάγεται η χρήση μικρογαλακτώματος ως μέσο 

για τη διάλυση των πρωτεολυτικών ενζυμικών συστημάτων, 

που βοηθούν τη διείσδυση των ενεργών μορίων μέσω των 

φωσφολιπιδικών μεμβρανών.  Χρησιμοποιείται το παρασκεύασμα 

του μικρογαλακτώματος με το ένζυμο α-χυμοτρυψίνη ή το ένζυμο 

τρυψίνη, για την αποτρίχωση κάθε τύπου δέρματος, καθώς και 

μια μέθοδος που χρησιμοποιεί τη διαδοχική εφαρμογή του 

παρασκευάσματος που περιέχει α-χυμοτρυψίνη, ακολουθούμενου 

από την εφαρμογή του παρασκευάσματος με τρυψίνη, ανάλογα 

με τον τύπο του δέρματος.




