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επιστημονικές σελίδες

Πολλοί είναι οι γιατροί 
που δε γνωρίζουν τις 
χημικές μεταβολές που 

σχετίζονται με τη φωτογήραν-
ση και πολλοί είναι εκείνοι που 
λανθασμένα πιστεύουν ότι το 
γλυκολικό οξύ και άλλα άλφα 

ύδροξυ-οξέα (ΑΗΑ) είναι τα καλύτερα μέ-
σα για να τη θεραπεύσουν. Κατανοώντας 
το μηχανισμό της καταστροφής, μπορούμε 
να μάθουμε πώς να καταπολεμήσουμε με 
επιστημονικό τρόπο τη φωτογήρανση.

Το ηλιακό φως αποτελείται από ένα πλή
ρες φάσμα φωτονίων, τα οποία είναι «πακέ
τα» ενέργειας που διαφέρουν μεταξύ τους, 
ανάλογα με το μήκος κύματός τους. Στην 
πραγματικότητα, η ακτινοβολία διεισδύει 
στο δέρμα και ορισμένα μήκη κύματός της 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε μοριακό 
ή σε υποατομικό επίπεδο, λόγω της ενέργει
ας των φωτονίων. Οι περισσότεροι πιστεύ
ουν ότι η καταστροφή προκαλείται μόνο 
από την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά στην 
πραγματικότητα, η πράσινη, η μπλε και η 
ιώδης μπορεί να προκαλέσουν εξίσου βλά
βη στα κύτταρα.  Η «ήπια» πράσινη ακτι
νοβολία προκαλεί βλάβη στα κερατινοκύτ
ταρα, τα οποία, στη συνέχεια, διεγείρουν 
την έκκριση περισσότερης μελανίνης από 
τα μελανοκύτταρα! 

Σε μοριακό επίπεδο, η ενέργεια του φωτο
νίου απορροφάται από το μόριο, το οποίο 
στη συνέχεια διαφοροποιείται. Ένα σημα
ντικό παράδειγμα αυτού αποτελεί η βιτα
μίνη Α, η οποία είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη 
στην ακτινοβολία. Όταν το μόριο της βιτα
μίνης Α απορροφά την ενέργεια των φω
τονίων με μήκος κύματος 334nm περίπου, 
χάνει τη δραστικότητά του. Υπάρχουν πολ
λά άλλα μόρια που υφίστανται βλάβη κατ’ 
αυτό τον τρόπο, όπως πχ. η βιταμίνη C, η 
Β12 κ.λπ.

Σε υποατομικό επίπεδο, όταν ένα φωτόνιο 
συγκρουστεί με ένα χαλαρά συγκρατούμε
νο, ηλεκτρόνιο της στοιβάδας σθένους ενός 
ατόμου οξυγόνου, το απομακρύνει και τότε 
το μόριο στην αναζήτηση ενός άλλου ηλε
κτρονίου, προκειμένου να καλύψει το ηλε
κτρονιακό έλλειμμα, μετατρέπεται σε ελεύθε
ρη ρίζα. Αυτό είναι η απαρχή μιας αλληλου
χίας καταστροφικών χημικών αντιδράσεων 
που διαρκεί μερικά κλάσματα του δευτερο
λέπτου, επηρεάζει δεκάδες χιλιάδες μόρια 

και κατ΄ επέκταση οδηγεί στην καταστρο
φή των κυτταρικών δομών του DNA.

Η χρόνια καταστροφή οδηγεί στη φωτο
γήρανση. Είναι προφανώς αναγκαίο να γνω
ρίζουμε ποια μόρια του δέρματος καταστρέ
φονται με την επίδραση της ακτινοβολίας, 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε 
μία θεραπευτική αγωγή. Είναι δε φυσιολογι
κό να ελέγξουμε πρώτα τα φωτοευαίσθητα 
μόρια που είναι απαραίτητα στο δέρμα. Τα 
πρώτα μόρια που μας έρχονται στο μυαλό 
είναι αυτά των βιταμινών Α και C. 

Είναι γνωστό, εδώ και πολλές δεκαετί
ες, ότι η βιταμίνη Α είναι ζωτικής σημασί
ας για την υγεία του δέρματος. Οι Wise και 
Sulzberger το 1938 κατέληξαν στο συμπέ
ρασμα ότι το δέρμα με ρυτίδες εμφανίζει 
τοπική έλλειψη βιταμίνης Α1. Σήμερα, είμα
στε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι ακτίνες 
UVA, ειδικότερα στα 334nm, ευθύνονται 
για τη φωτοδιάσπαση του παλμιτικού εστέ
ρα του ρετινοϊκού οξέος2 , την κύρια μορφή 
της βιταμίνης Α στο δέρμα. Οι ακτίνες UV A 
είναι παντού, σε αφθονία, μπορούν να δια
περάσουν τα σύννεφα και να διεισδύσουν 
μέσα από τα τζάμια. Είναι συνεπώς αυτο
νόητο πόσο εύκολα καταστρέφεται ο παλ
μιτικός εστέρας του ρετινοϊκού οξέος, ακό
μη και σε συνθήκες συννεφιάς. Η βιταμίνη 
Α είναι το μόριο «κλειδί» για τη λειτουργία 
όλων των κυττάρων του δέρματος: των κε

ρατινοκυττάρων, των μελανοκυττάρων, των 
κυττάρων του Langerhans και των ινοβλα
στών. Ο Cluver3 ήταν ο πρωτοπόρος της 
ανακάλυψης ότι η βιταμίνη Α διαδραματί
ζει σημαντικότατο ρόλο στην αντιμετώπιση 
της φωτοκαταστροφής. Απέδειξε ότι κάθε 
φορά που εκτιθέμεθα στον ήλιο, το φωτο
ευαίσθητο μόριο της βιταμίνης Α υφίστα
ται αλλοίωση, όχι μόνο στο δέρμα αλλά και 
στο αίμα. Με τον καιρό οι έρευνες έδειξαν 
ότι η βιταμίνη Α δεν είναι απλώς σημαντική 
για το δέρμα που γερνάει, αλλά στην πραγ
ματικότητα απαραίτητη4.

Γνωρίζουμε ειδικότερα, ότι ο παλμιτικός 
εστέρας του ρετινοϊκού οξέος προστατεύει 
το DNA από τη φωτοκαταστροφή και με το
πική εφαρμογή σε επαρκείς δόσεις μπορεί 
να παρέχει προστασία αντίστοιχη με εκεί
νη αντηλιακού με δείκτη SPF20. Η ρετινό
λη, η ρετιναλδεϋδη και το ρετινοϊκό οξύ δεν 
παρέχουν προστασία και στην πραγματικό
τητα καθιστούν το δέρμα φωτοευαίσθητο5. 
Οι γυναίκες έχουν ένα επιπλέον μειονέκτη
μα, γιατί κατά τη διάρκεια της έμμηνου ρή
σης τα επίπεδα της βιταμίνης Α στο αίμα πέ
φτουν6. Κατά συνέπεια, είναι περισσότερο 
εκτεθειμένες στη φωτοκαταστροφή. 

Το ασκορβικό οξύ είναι άλλο ένα μόριο 
που υπόκειται σε μεταβολές στη χημική του 
σύσταση μετά από έκθεση σε ακτινοβολία, 
αλλά σε αυτή την περίπτωση το μόριο απορ
ροφά την ενέργεια της κυανής ακτινοβολί
ας και το ασκορβικό οξύ χάνει τις ιδιότητες 
της βιταμίνης C. Η κυανή ακτινοβολία κα
ταστρέφει το DNA των κερατινοκυττάρων 
και, κατ’ επέκταση, αυξάνει την παραγω
γή μελανίνης. Η κυανή ακτινοβολία μπορεί 
να αποβεί τοξική για τα κύτταρα. Ένα πο
λύ γνωστό παράδειγμα είναι ο κεντρικός εκ
φυλισμός αμφιβληστροειδούς.

Η βιταμίνη Α δρα με πολλαπλούς τρόπους 
στη φυσιολογία των κυττάρων του δέρμα
τος, αλλά δε θεωρείται αντιοξειδωτικό, ενώ 
η βιταμίνη C που διαδραματίζει μικρότερο 
ρόλο στη φυσιολογία του DNA των ινοβλα
στών και των μελανοκυττάρων, είναι ένα ση
μαντικό αντιοξειδωτικό. Η βιταμίνη C είναι 
σημαντική για την επανενεργοποίηση της βι
ταμίνης Ε, όταν αυτή έχει μετασχηματιστεί 
σε ελεύθερη ρίζα τοκοφερόλης, εξουδετε
ρώνοντας μία άλλη ελεύθερη ρίζα. Όσον 
αφορά στη βιταμίνη Ε, δείχνει να μην έχει 
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καμία απολύτως μεταβολική δράση και πα
ραμένει απλά ένα αντιοξειδωτικό που δρα 
στην υδρόφοβη φάση του κυττάρου. Η βι
ταμίνη Ε επίσης μεταβάλλεται κάτω από την 
επίδραση της ακτινοβολίας.

Αυτή η καθημερινά εντοπισμένη ανεπάρ
κεια βιταμινών Α και C, καθώς επίσης και άλ
λων αντιοξειδωτικών του δέρμα
τος, είναι ύπουλη και ολέθρια 
για το δέρμα. Περίπου 10 
λεπτά έκθεσης στον ήλιο 
καταστρέφουν σχεδόν 
το 90% του δερματι
κού ρετινοϊκού εστέ
ρα και χρειάζονται 
περισσότερες από 24 
ώρες για να επανέλθει 
στα κανονικά επίπεδα7.  
Καταστρέφονται επίσης και 
οι ρετινοϊκοί υποδοχείς στη 
μεμβράνη των κυττάρων και οι 
τρόποι μεταβολισμού του ρετινοϊκού 
οξέος είναι λιγότερο αποτελεσματικοί8.  Αυτό 
συμβαίνει μέρα με τη μέρα και χρόνο με το 
χρόνο και αποτελεί την κύρια αιτία της φω
τογήρανσης. Τα κερατινοκύτταρα παράγουν 
μικρότερες ποσότητες κερατίνης και κεραμι
δίων που είναι απαραίτητα για να  εξασφα
λίσουν την αποτελεσματική αδιαβροχοποίη
ση του δέρματος. Η κερατίνη στοιβάδα γίνε
ται παχύτερη και πιο τραχιά και  αποκτά την 
όψη «αραιοπλεγμένου καλαθιού», αντί να εί
ναι συμπαγής, πιο λεπτή, αλλά περισσότερο 
πυκνή. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία 
οδηγεί σε απελευθέρωση μεσοκυττάριου με
ταλλο πρωτεϊνάσης (ΜΜΡ – Matrixmetallo 
proteinases), ενώ υπό κανονικές συνθήκες η 
βιταμίνη Α είναι εκείνη που εμποδίζει την έκ
κριση της MMP που εκκρίνεται από τα κερα
τινοκύτταρα και τους ινοβλάστες. Ελλείψει βι
ταμίνης Α, η ΜΜΡ εκκρίνεται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες, καταστρέφει το κολλαγόνο και τα 
ινίδια σταθεροποίησης9,10,  και, κατά συνέπεια 
ισοπεδώνει τις δερματικές θηλές. Φυσικά, την 
ίδια στιγμή δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες, 
αλλά δυστυχώς μειώνονται ταυτόχρονα και 
οι «εξολοθρευτές» των ελεύθερων ριζών στο 
δέρμα, τα αντιοξειδωτικά.

Τα κύτταρα του Langerhans χρειάζονται 
απαραιτήτως τη βιταμίνη Α και η έλλειψή της 
τα εμποδίζει να αναγνωρίζουν τη ζημιά στο 
DNA. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσ
σονται κλώνοι μη φυσιολογικών κυττάρων, 
που μετά από χρόνια εκδηλώνονται ως υπερ
κεράτωση ή ως καρκίνος του δέρματος.

Η υπεριώδης ακτινοβολία, καθώς και η πα
ρακείμενη σε αυτή, προκαλούν το σχηματι
σμό μελανίνης, αλλά εφόσον υπάρχει επαρ
κής βιταμίνη Α τότε η δημιουργία μελανίνης 
είναι ελεγχόμενη και η κατανομή της στο δέρ
μα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Η έλλει

ψη βιταμίνης Α επιτρέπει την εμφάνιση φα
κίδων και μελάνωσης.

Οι ινοβλάστες παράγουν λιγότερη ποσό
τητα γλυκοζοαμινογλυκανών με αποτέλεσμα 
το δέρμα να νιώθει αφυδατωμένο και να εμ
φανίζονται πολύ εύκολα ρυτίδες. 

Η αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθε
μάτων των βιταμινών στο δέρμα μέ

σω της διατροφής χρειάζεται πολύ 
χρόνο, άρα δεν αξίζει να ασχο

ληθούμε με αυτό, όταν θέλου
με αποτελέσματα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Ο Cluver 
έδειξε ότι οι άνθρωποι που 
είχαν υποστεί σοβαρό ηλια
κό έγκαυμα μπορούσαν να 

το βελτιώσουν με τη στομα
τική λήψη 25,000cops παλ

μιτικού εστέρα του ρετινοϊκού 
οξέος ημερησίως11. Τα συμβατικά 

αντηλιακά δεν είναι σε θέση να πα
ράσχουν επαρκή προστασία από τις ακτίνες 

UVA και συνεπώς η βιταμίνη Α καταστρέφε
ται από την ακτινοβολία ακόμη και όταν το 
άτομο φοράει αντηλιακό με δείκτη προστα
σίας 30 ή 40. Από τη στιγμή που τα ρετινο
ειδή του δέρματος εξαντλούνται μετά από 
μακρά έκθεση στον ήλιο, χρειάζονται αρκε
τές ημέρες για να επανέλθουν στα κανονικά 
επίπεδα με τη διατροφή μόνο. Από την άλ
λη πλευρά, η εφαρμογή κρέμας με βιταμίνη 
Α μπορεί να επαναφέρει τα κανονικά επίπε
δα μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Το ασκορβικό οξύ είναι υδατοδιαλυτό και 
για το λόγο αυτό τα κύτταρα δεν μπορούν 
να διατηρήσουν ιδιαίτερα σημαντικά αποθέ
ματα, έτσι η απώλεια βιταμίνης C πρέπει να 
αναπληρωθεί μέσω του αίματος. H έλλειψη 
βιταμίνης C επιτρέπει την άμεση καταστρο
φή που προκαλείται από τη δράση των ελευ
θέρων ριζών, η οποία όμως δε φαίνεται κλι
νικά αμέσως, αλλά μόνο όταν είναι αρκετά 
εκτεταμένη. Μπορεί να σχηματιστεί μεταλλαγ
μένο κολλαγόνο και να δημιουργηθεί μελα
νίνη σε μεγαλύτερες ποσότητες με αποτέλε
σμα την αυξημένη πιθανότητα να παρουσια
στούν προβλήματα δυσχρωμιών, ειδικότερα 
αν το διαιτολόγιο είναι φτωχό σε βιταμίνη C. 
Η εντύπωσή μου είναι ότι τα άτομα που λαμ
βάνουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης εμφα
νίζουν λιγότερα προβλήματα δυσχρωμιών. 
Ευτυχώς μπορούμε εύκολα να τροφοδοτή
σουμε το δέρμα τοπικά με βιταμίνη C, αλλά 
κατά προτίμηση αυτό πρέπει να γίνεται στη 
μορφή φωσφορικού άλατος του μαγνησίου 
ή του νατρίου που είναι υδατοδιαλυτά, κα
θώς επίσης και με τη μορφή παλμιτικού εστέ
ρα. Πιο αποτελεσματική είναι η μορφή του 
ασκορβικού τετραϊσοπαλμιτικού εστέρα που 
είναι λιποδιαλυτή.

Με την επιλογή καλλυντικών που περιέχουν 
ικανοποιητικές ποσότητες βιταμινών A, C και 
άλλων αντιοξειδωτικών, μπορούμε να είμα
στε σίγουροι ότι θεραπεύουμε τη φωτογή
ρανση με τον καλύτερο τρόπο και ότι μπο
ρούμε να αναμένουμε σημαντική ανάπλαση 
και πρόληψή της.
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