
Περίλθψθ 

Ο δαςυτριχιςμόσ ορίηεται ωσ θ ανάπτυξθ υπερβολικισ τελικισ τριχοφυίασ ςτισ 

γυναίκεσ, ςε ανδρογονοεξαρτϊμενεσ περιοχζσ του ςϊματοσ  και δίκθν τυπικισ ανδρικισ 

κατανομισ.  Παρότι δεν πρόκειται για μια πάκθςθ άμεςα απειλθτικι για τθ ηωι, ο 

δαςυτριχιςμόσ δεν πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ κακαρά αιςκθτικό πρόβλθμα, κακϊσ 

ςυνδζεται με υποκείμενεσ ορμονικζσ διαταραχζσ  και άλλεσ ςυννοςθρότθτεσ. Πρόκειται για 

μια κατάςταςθ που αςκεί μεγάλθ αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ψυχολογία και τθν ποιότθτα 

ηωισ των αςκενϊν, ειδικά όταν εκδθλϊνεται ςε περιοχζσ ορατζσ ςτον κοινωνικό τουσ 

περίγυρο, όπωσ το πρόςωπο. Συνεπϊσ, είναι προφανισ θ μεγάλθ ανάγκθ τθσ όςο το 

δυνατόν πιο αποτελεςματικισ αντιμετϊπιςθσ του, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ςωματικισ και 

ψυχικισ υγείασ των αςκενϊν.   

Η χριςθ των LASER για αποτρίχωςθ είναι θ πιο διαδεδομζνθ και ςφγχρονθ επιλογι, 

προςφζροντασ ιςορροπία μεταξφ μακροπρόκεςμου κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ και 

αςφάλειασ. Παρόλϋαυτά, το LASER δεν μπορεί να επιτφχει τα επικυμθτά αποτελζςματα ςε 

ορμονοεξαρτϊμενεσ περιοχζσ. Παράλλθλα, δεν μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ςκοφρουσ 

φωτότυπουσ δζρματοσ, δεν ζχει ςθμαντικά αποτελζςματα ςε ανοιχτόχρωμεσ τρίχεσ και 

μπορεί να προκαλζςει τθν εμφάνιςθ παράπλευρθσ τριχοφυίασ. Για το λόγο αυτό, είναι 

αναγκαία θ αναηιτθςθ μιασ εναλλακτικισ μεκόδου αποτρίχωςθσ, θ οποία κα 

χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με το LASER για τθ βελτίωςθ του κεραπευτικοφ 

αποτελζςματοσ.  

Η ενηυμικι αποτρίχωςθ, δθλαδι θ αποτρίχωςθ με χριςθ ειδικϊν ενηφμων, είναι 

μια τεχνικι με αποδεδειγμζνα αποτελζςματα ςτον τριχικό κφλακο και ςυγκεκριμζνα ςτο 

ςθμείο Bulge, όπου βρίςκονται τα αναγεννθτικά κφτταρα τθσ τρίχασ. Έτςι, οδθγεί ςε μόνιμθ 

καταςτροφι τθσ αναγεννθτικισ τθσ ικανότθτασ. Μάλιςτα, θ μζκοδοσ παρουςιάηει βζλτιςτα 

αποτελζςματα ςε χνοϊδεισ τρίχεσ, δθλαδι ςτο είδοσ του τριχϊματοσ που αδυνατεί να 

αντιμετωπίςει επαρκϊσ το laser, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άφοβα ςε αςκενείσ με ςκοφρο 

φωτότυπο δζρματοσ και να είναι αποτελεςματικι ςε τρίχωμα ανοιχτοφ χρϊματοσ. Η 

ςυνδυαςτικι εφαρμογι, λοιπόν, των δφο τεχνικϊν ίςωσ μπορεί να βελτιϊςει το 

κεραπευτικό αποτζλεςμα ςτισ γυναίκεσ που εμφανίηουν δαςυτριχιςμό ςε 

ορμονοεξαρτϊμενεσ περιοχζσ του ςϊματοσ, βελτιϊνοντασ ζτςι αιςκθτά τθν ποιότθτα ηωισ 

τουσ.  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ερευνθτικισ εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυνδυαςτικισ εφαρμογισ LASER Alexandrite και ενηυμικισ 

αποτρίχωςθσ, προκειμζνου να αξιοποιθκοφν τα πλεονεκτιματα που οι δφο μζκοδοι 

προςφζρουν μεμονωμζνα. Βαςικοί ςτόχοι τθσ μελζτθσ είναι αφενόσ θ βελτίωςθ του 

κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ και αφετζρου θ μείωςθ του κινδφνου εμφάνιςθσ 

ανεπικφμθτων ενεργειϊν, όπωσ θ ανάπτυξθ παράπλευρθσ τριχοφυΐασ.  

 


