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Μετωπιαία Ινωτική Αλωπεκία

•  Η αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστη, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται τα ανδρογόνα και μία 
αντίδραση μεσολαβούμενη από τα Τ-λεμφοκύτταρα.
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Μετωπιαία Ινωτική Αλωπεκία

•  Είναι μια μορφή ουλωτικής αλωπεκίας που 
τη χαρακτηρίζει κλινικά μια βραδέως εξελισ-
σόμενη συμμετρική εκλεκτική οπισθοχώρι-
ση της μετωπιαίας και μετωποβρεγματικής 
γραμμής.

•  Η ΜΙΑ απαντάται σχεδόν αποκλειστικά σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, συμπεριλαμ-
βανομένης και της ιατρογενούς εμμηνόπαυ-
σης. Μπορεί να εμφανιστεί και σε άνδρες, 
αλλά εξαιρετικά σπάνια. Η ηλικία κατά τη 
διάγνωση κυμαίνεται μεταξύ 45-82 ετών, με 
μέσο όρο τα 63 έτη.
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Μετωπιαία ινωτική αλωπεκία
Frontal Fibrosing Alopecia

Γενικεύοντας τον όρο
ΓιώρΓος Τύρος

Ειδ. ιατρός, Νοσοκομείο «Α. ςυγγρός», Αθήνα

Παρατηρούνται ουλοποίηση, καθώς και φλεγμονώδης αντίδραση περιθυλακικά.

Μετωπιαία Ινωτική Αλωπεκία

•  Η North American Hair Research Society την κατατάσσει σαν μια 
πρωτογενή λεμφοκυτταρική ουλωτική αλωπεκία στα πλαίσια 
του Lichen Planus Planopilaris (Θυλακικός Λειχήνας).

•  Κατάταξη ολοένα και αυξανόμενα αποδεκτή, αφού ΜΙΑ και ΘΛ 
μοιράζονται κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά.

•  Παρατηρείται δηλαδή περιθυλακική λεμφοκυτταρική διήθηση, 
αλλαγές στη δομή του θύλακα και περιθυλακική ίνωση.

Μετωπιαία ινωτική αλωπεκία  
και αλωπεκία φρυδιών

•  Είχε παρατηρηθεί κλινικά συσχέτιση, η οποία τεκμηριώθηκε 
με ιστοπαθολογία σε μελέτες των Kossard, Lee, Wilkinson και 
Tosti.

•  Στην αλωπεκία φρυδιών δεν παρατηρείται φλεγμονώδης α-
ντίδραση, αλλά ούτε και ουλωτικού τύπου βλάβες {κλινική 
εικόνα}.

•  Παρόλα αυτά, η μόνιμη απώλεια των τριχοθυλάκων επιβεβαιώ-
νεται από ινωτικές περιοχές στο χόριο και από σημεία ενεργούς 
φλεγμονώδους διήθησης στα εναπομείναντα τριχοθυλάκια. 
{Ιστοπαθολογική εικόνα}.

Επεκτείνοντας το εννοιολογικό φάσμα της ΜΙΑ.

Σε μια μελετη των Ai-Lean Chew, Saqib J. Bashir, Mary Wain, David A. Fenton and 
Catherine Stefanato του Ινστιτούτου St. John’s (J.AM ACAD DERMATOL, Οctober 
2010) επιχειρήθηκε μια κλινικοπαθολογική προσέγγιση ασθενών με ΜΙΑ και αλω-
πεκία σε περισσότερες περιοχές του σώματος.
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Patient  Age  Sex  Ethnicity  Postmenopausal  Scalp   Eyebrow   Upper  Duration 
     Alopecia Alopecia Limb Alopecia of scalp  
        Alopecia
1  64  F  C  +  +  +  -  1 

2  60  F  C  +  +  +  +  N/K 

3  61  F  C  +  +  +  +  3 

4  79  F  C  +  +  +  -  2 

5  42  F  A  N/K  +  +  -  3 

6  58  F  C  +  +  +  +  2 

7  62  F  C  +  +  +  +  7 

8  74  F  C  +  +  +  +  6 

9  64  F  C  +  +  +  +  4 

10  52  F  C  +  +  +  +  9 

11  54  F  C  +  +  +  +  4 

12  75  F  C  +  +  +  +  2 

13  40  F  C  N/K  +  +  +  7 
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Μέθοδοι

Αναδρομική διετής μελέτη 13 ασθενών με κλινική και ιστοπαθολογική διάγνωση
 Κρανίο: βιοψία με punch 4mm και άμεσος ανοσοφθορισμός σε όλα τα δείγμα-
τα.
Φρύδια: βιοψία με punch 3mm σε 6 από τα 13 δείγματα. Όχι άμεσος.
 Άνω άκρα: βιοψία με punch 4mm από φαινομενικά υγιές δέρμα (τυφλές). 
Όχι άμεσος.

Ιστοπαθολογικά ευρήματα

Κρανίο: Μείωση της πυκνότητας των τριχοθυλάκων ως κύριο χαρακτηριστικό, 
καθώς και περιθυλακική ίνωση και λεμφοκυτταρική διήθηση και στις 13 ασθε-
νείς. Αλλαγές στη δομή του επιθηλίου του θύλακα παρατηρήθηκαν σε 6 από 13 
ασθενείς. Τα ευρήματα αυτά ταιριάζουν με αυτά του θυλακικού λειχήνα.
Φρύδια: Θυλακικές ουλές με μείωση στο νούμερο των τριχοθυλάκων. Τελικού 
σταδίου τρίχες υπήρχαν και στους 6 ασθενείς και παρουσίαζαν ενεργή λεμφο-
κυτταρική διήθηση περιθυλακικά, ίνωση, καθώς και εντοπισμένες αλλαγές στο 
επιθήλιο του θύλακα. Σημειώνεται ότι όλα τα ευρήματα ήταν παρόμοια με αυτά 
του κρανίου.
Άνω άκρα: Καθόλου τριχοθυλάκια σε 3 ασθενείς, ενώ παρουσία «χνουδιού» σε 
2 ασθενείς  (vellus hair). Περιθυλακική λεμφοκυτταρική διήθηση, αλλαγές στη 
δομή του θύλακα και περιθυλακική ίνωση παρατηρήθηκε σε 1 vellus τελογενή 
τρίχα. Ινωτικές περιοχές σε συνδυασμό με εναπομείναντα μέρη του ανελκτήρα 
μυ ήταν παρούσες και στους 5 ασθενείς.

Κλινικά ευρήματα

Κρανίο: Παρατηρείται οπισθοχώρηση της μετωπιαίας και βρεγματικής 
γραμμής. Επίσης, περιθυλακικό ερύθημα και απολέπιση σε όλες τις 
ασθενείς.
Φρύδια: Επίσης, όλες οι ασθενείς παρουσίαζαν μερική ή ολική α-
λωπεκία φρυδιών χωρίς όμως περιθυλακικό ερύθημα, απολέπιση 
ή βλατίδες.
Άνω Άκρα: Αλωπεκία σώματος παρουσίαζαν 10 ασθενείς, χωρίς 
ωστόσο άλλα ευρήματα, όπως και για τα φρύδια.

Συμπέρασμα

•  Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τις μελέτες των Kossard, Lee, 
Wilkinson και Tosti σε ό,τι αφορά την μετωπιαία ινωτική αλωπεκία 
και την αλωπεκία των φρυδιών.

•  Σε ό,τι αφορά την αλωπεκία στο σώμα, μοιράζεται ιστοπαθολογικά 
χαρακτηριστικά με τις ΜΙΑ και ΑΦ, γεγονός που υποδεικνύει ότι η 
διαδικασία της μόνιμης απώλειας των τριχοθυλάκων είναι πιο γενι-
κευμένη, παρά εντοπισμένη, παρόλο που δεν υπήρχαν ουλωτικού 
τύπου βλάβες και περιθυλακική φλεγμονή στην κλινική εξέταση.

•  Επίσης, η μελέτη αυτή έδειξε ότι η ΜΙΑ συχνά συνυπάρχει με ΑΦ και 
την Αλωπεκία Σώματος, εύρημα πιθανότατα υποαναφερόμενο.
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