
ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. 

ΟΤΑΝ Η ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ ΚΕΛΕΠΕΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Δηλώνω ότι ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται μεταξύ της Δηλώνω ότι ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται μεταξύ της 
ομιλίας μου και των χορηγών του συνεδρίου



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ

♦ Μη επεμβατική, διαγνωστική εξέταση που συμπληρώνει την κλινική 
αντίληψη κατά τη παρατήρηση των τριχών και του δέρματος του τριχωτού 
κεφαλής με το γυμνό μάτι, κάνοντας εμφανή  σημαντικά, ειδικά, 
μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία αυξάνουν τη διαγνωστική μας 
ικανότητα 

♦ Εφαρμόζεται είτε με τη χρήση δερματοσκοπίου χειρός, είτε με τη βοήθεια 
ψηφιακού συστήματος καταγραφής της οπτικής δερματοσκοπικής εικόνας

♦ Βασίζεται στην ανάλυση  των δομών που μπορεί να γίνουν ορατές με το 
δερματοσκόπιο (στελέχος, θυλακικά ανοίγματα, περιθυλακική και μεταξύ 
θυλάκων περιοχή,  αγγεία)



ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΡΙΧΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ

1993 S.Kossard & S.Zagarella: Λευκά στίγματα στη 
γυροειδή αλωπεκία κατά τη δερματοσκόπηση 

2004 G.Micali: Η ψηφιακή καταγραφή της οπτικής 2004 G.Micali: Η ψηφιακή καταγραφή της οπτικής 
δερματοσκοπικής εικόνας (videodermoscory) συμβάλλει 
στη διαφορική διάγνωση των παθήσεων  τριχών

2006 : Εισαγωγή οριστικά του όρου «Τριχοσκόπηση» 
Δερματοσκόπηση τριχών και τριχωτού κεφαλής
(Trichoscopy)



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΜΗ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΩΣ

Αγγειακές δομές Απολέπιση –Υπερκεράτωση



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Πλημμελής μελέτη

♦ Μορφολογία στελέχους

♦ Θυλακικά ανοίγματα

♦ Περιθυλακική και μεταξύ θυλάκων περιοχή 

♦ Αγγεία



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Ομοιομορφία στη διάμετρο (λεπτό, κανονικό, παχύ) και το χρώμα
♦ Λεπτές τρίχες ~ 20%
♦ Λεπτές τρίχες > 20%→ μικροσκοποποίηση

Διάμετρος
♦ μεγαλύτερη στην μετωπιαία
♦ μικρότερη στην ινιακή και 
♦ ακόμη μικρότερη στις κροταφικές χώρες



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΡΙΧΕΣ

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 16



ΘΥΛΑΚΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
DOTS=θυλακικά ανοίγματα ή στόμια όπως φαίνονται με το δερματοσκόπιο:στίγματα

Black dots: μαύρα 
στίγματα
◙ υπολείμματα       

● κεγχρωσμένων 
σπασμένων τριχών ή
● κατεστραμμένων στο 
επίπεδο του τριχωτού 
κεφαλής κεφαλής 

Yellow dots keratotic:
κίτρινα στίγματα 
κεράτινα 
◙ βύσματα στα θυλακικά
ανοίγματα
ή στόμια 
ποικιλία σε σχήμα, χρώμα 
και μέγεθος,
με περιεχόμενο
κυρίως κερατίνη
και σμήγμα

Yellow dots sebaceous:
κίτρινα στίγματα 
σμηγματογόνα
◙ βύσματα στα θυλακικά 
ανοίγματα ή στόμια 
με περιεχόμενο
κυρίως   σμήγμα 
και κερατίνη

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 48,49



ΘΥΛΑΚΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

White dots fibrotic:
λευκά στίγματα ινωτικά 

◊√ εκδήλωση επιμήκους 
σφηνοειδούς έκτασης της 
ίνωσης 
◊√○◦ ποικιλία σε σχήμα 
και μέγεθος
◊√Оμεγαλύτερα από το ◊√Оμεγαλύτερα από το 
θυλακικό άνοιγμα

White dots pinpoint:
λευκά στίγματα δίκην αιχμής καρφίδος

◘ μικρά, κυκλικά, καλά περιγεγραμμένα λευκά στίγματα 
με ήπια περιφερική υπέργχρωση
◘ άδεια θυλακικά ανοίγματα ή στόμια ιδρωτοποιών 

αδένων
◘ φυσιολογικά σε ασθενείς με σκούρους φωτότυπους και 

καυκάσιους με ηλιοεκτεθειμένο τριχωτό κεφαλής
Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 49



PIN POINT ΛΕΥΚΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ

◘ Μικρά, στρογγυλά, κανονικά 
με υπέρχροη άλω

Θυλακικό στόμιο

Πόρος ιδρωτοποιού 
αδένα

Άτριχο δέρμα 

◘ Μικρά, στρογγυλά, καλά 
περιγεγραμμένα

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 68,69



DIRTY DOTS:ΡΥΠΑΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ

●•Καφεόχροα σωματίδια  
ακανόνιστα κατανεμημένα στο τριχωτό κεφαλής    
διαφορετικού σχήματος, μεγέθους 
και αποχρώσεων του καφέ

HAIR DYE DOTS:ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΤΡΙΧΩΝ

●• ●• Πολυάριθμα σκουρόχρωμα στίγματα 
ακανόνιστα κατανεμημένα

♦ Προσκόλληση βαφής στα άδεια θυλακικά
ανοίγματα και πόρους αποκρινών αδένων

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 134



ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΧΩΝ ΑΝΑ ΘΥΛΑΚΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 44



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΩΠΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΑΤΟΜΟ

♦ Ομοιομορφία στο πάχος και το χρώμα 
♦ Λεπτές τρίχες < 20%
♦ Θυλακικές μονάδες με 2- 4 τρίχες

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 114



ΙΝΙΑΚΗ VS ΚΡΟΤΑΦΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΥΓΙΕΣ ΑΤΟΜΟ

♦ Μεγαλύτερος αριθμός θυλακικών
μονάδων στην ινιακή χώρα

♦ Μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ 
των θυλακικών μονάδων στις 
κροταφικές χώρες

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 116



ΧΡΩΜΑ ΤΡΙΧΩΝ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ

♦ Εφαρμογή τριχοσκόπησης σε οποιοδήποτε χρώμα τριχών
♦ Dirty dots σε υγιές παιδί

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 115



ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΡΥΘΡΑΣ

Φυσιολογικό εύρημα σε 
♦ άτομα με φωτότυπο IV, V, VI ή
♦ άτομα με ανοιχτότερο  φωτότυπο και ηλιοεκτεθειμένο δέρμα τριχωτού κεφαλής 

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 81



ΠΕΡΘΥΛΑΚΙΚΟΣ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

♦ Σε υγιή άτομα 15% των θυλακικών μονάδων 
μπορεί να περιβάλλονται από άλω σκούρου καστανού χρώματος μπορεί να περιβάλλονται από άλω σκούρου καστανού χρώματος 

►Περιθυλακική δυσχρωμία σκούρου καστανού χρώματος 
γνωστή σαν περιθυλακικό σημείο στην ανδρογενετική αλωπεκία



Θυλακικά ανοίγματα άδεια     

Κίτρινα στίγματα                       

Ρυπαρά στίγματα 

Μονήρη μαύρα στίγματα Περιστασιακά σε υγιή άτομαΜονήρη μαύρα στίγματα

Σπασμένες τρίχες

Τρίχες δίκην κόμματος

Περιθυλακική δυσχρωμία 

Περιστασιακά σε υγιή άτομα



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

♦ Γυροειδής αλωπεκία
♦ Τριχοτιλλομανία
♦ Διάχυτη αλωπεκία
♦ Ανδρογενετική αλωπεκία
♦ Ουλωτικές αλωπεκίες♦ Ουλωτικές αλωπεκίες
♦ Λοιμώδεις – Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες 
♦ Παθήσεις στελέχους τριχών 
♦‘Όγκοι τριχωτού κεφαλής
♦ Μεταμόσχευση τριχών 
♦ Συστηματικά νοσήματα



Αποψιλωτική πλάκα

 Τρίχες δίκην θαυμαστικού

 Μαύρα στίγματα

 Σπασμένες τρίχες

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι

Ασθενής προσέρχεται με:



Τριχοσκόπηση
 Τρίχες δίκην θαυμαστικού

(Exclamation mark hairs)
 Μαύρα στίγματα(Black dots)
 Σπασμένες τρίχες(Broken hairs)
◙ Κίτρινα στίγματα(Yellow dots)



ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 
(ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ-BROKEN HAIRS)



ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ

Χρόνια ενεργός νόσος

◙ Ομαλή διάταξη κίτρινων στιγμάτων

◙ Μαύρα στίγματα◙ Μαύρα στίγματα

♦ Τρίχες «δίκην θαυμαστικού»

♦ Σπασμένες τρίχες στο επίπεδο 
του τριχικού θυλάκου

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 210



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙ

Ασθενής αναφέρει:

o Διάχυτη απώλεια τριχών

Κλινική εικόναΚλινική εικόνα

 Δοκιμασία έλξης ++, >10 τρίχες/έλξη
 +/- Τρίχες δίκην θαυμαστικού
 Διάχυτη λέπτυνση 



Τριχοσκόπηση

♦ Πολλαπλές τρίχες 
«δίκην θαυμαστικού»

♦ Ενδεικτικές ενεργού νόσου

◙ Μαύρα στίγματα
◙ Υπολείμματα τριχών εντός 

τριχικών θυλάκων
◙ Ενδεχομένως καλυπτόμενα 

από την επιδερμίδα
◙ Ενδεικτικά ενεργού νόσου 

αλλά μη ειδικά για τη νόσο



Τριχοριζόγραμμα
♦ Χαρακτηριστικές Δυστροφικές ή / 
και τελογενείς)

ΔΙΑΧΥΤΗ ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙΙ

♦ Κορίτσι με αρχόμενη  σταθερή 
ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία  
προσέρχεται με αιφνίδια, οξεία 
απώλεια τριχών στη απώλεια τριχών στη 
μετωποβρεγματική περιοχή 
♦ Δύσκολη η ΔΔ



 Γυροειδής αλωπεκία
incognita 

♦ Πολλαπλά κίτρινα στίγματα 
σε   ανδρογονοεξαρτώμενη
περιοχή 

♦ Αυξημένος αριθμός μικρού
μήκους επανεκφυομένωνμήκους επανεκφυομένων
σκούρου χρώματος τριχών 
σχήματος S(dark lines)

♦ Πιθανά διαφορετικής φύσεως
πάθηση από την κλασσική 
Γυροειδή Αλωπεκία

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 251-2



ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 
ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΦΥΣΗΣ 

♦ Χνοώδεις τρίχες

♦“Pigtail regrowing hairs”

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 218, 219



ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ  ΑΛΩΠΕΚΙΑ 
ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ενεργός  νόσος
♦ Μαύρα στίγματα(Black dots)
♦ Τρίχες δίκην θαυμαστικού (Exclamation mark hairs, Tapered hairs)
♦ Σπασμένες τρίχες(Broken hairs)
♦ Τρίχες τύπου μονιλέτριχος
♦ Οζώδης τριχόρρηξη           ♦ Οζώδης τριχόρρηξη           

Μακράς διάρκειας νόσος
♦ Κίτρινα στίγματα (Yellow dots)
♦ Χνοώδεις τρίχες (Vellus hairs)
♦ Τα θυλακικά ανοίγματα μπορεί να μην είνα ορατά

Επανέκφυση τριχών 
♦ Κατακόρυφα αναπτυσσόμενες τρίχες(Upright regrowing hairs)
♦ Τρίχες δίκην ουράς γουρουνιού(Regrowing coiled hairs, pigtail hairs)
♦ Χνοώδεις τρίχες (Vellus hairs)



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  IV

♦ Πλάκες με ακανόνιστο, 
ασύμμετρο, περίεργο 
σχήμα μεγάλο μέγεθος, 
αραιές κοντές ή/και 
κομμένες τρίχεςκομμένες τρίχες

♦ Αρνητική δοκιμασία 
έλξεως (pull test)



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  V

Ασθενής προσέρχεται με:Ασθενής προσέρχεται με:
Αραίωση βλεφαρίδων και φρυδιού 
ετερόπλευρα, δέρμα φυσιολογικό



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

♦ Κομμένες τρίχες σε διαφορετικά ύψη

♦ Μαύρα στίγματα

♦ Σπάνια κίτρινα στίγματα

♦ Δύσκολη η ΔΔ με γυροειδή
αλωπεκία (συχνά συνυπάρχουν)

♦ Σπάνια κίτρινα στίγματα

♦ Κοντές τρίχες με τριχοπτίλωση

♦ Ασύμμετρα σπειροειδείς τρίχες

♦ Μειωμένη πυκνότητα τριχών

♦ Κοινά ευρήματα με αλωπεκία 
εξ έλξεως (Traction Alopecia)



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑΣ

Τυπική εικόνα  χάους

♦ Μπλε βέλος : τρίχες δίκην  
γάντζου

♦ Λευκό βέλος: V-Sign hair♦ Λευκό βέλος: V-Sign hair

♦ Γκρι βέλος: σπασμένες   τρίχες

♦ Πράσινο βέλος : μαύρα στίγματα 

♦ Κόκκινο βέλος: τρίχες δίκην   
θαυμαστικού

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 272



ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΡΙΧΟΤΙΛΛΟΜΑΝΙΑΣ

♦ Τρίχες δίκην  γάντζου
♦ Τρίχες δίκην φλόγας 
♦ V-Sign hair
♦ Τρίχες δίκην τουλίπας

♦ Τα κίτρινα στίγματα περιέχουν και 
ένα μαύρο στίγμα 

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 272



ΑΛΩΠΕΚΙΑ ΑΠΟ ΕΛΞΗ
ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

♦ Αλωπεκία από έλξη παρόμοια ευρήματα με τριχοτιλλομανία
♦ Τραυματική ουλωτική περιφερική αλωπεκία : 

λέπτυνση τριχών, μείωση πυκνότητας τριχών, λευκά στίγματα,  
λευκές περιοχές χωρίς θυλακικά ανοίγματα

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 274



Κορίτσι ηλικίας 14 ετών προσέρχεται με αραίωση βρεγματικής χώρα από 
16μήνου
Πρόσφατο διαζύγιο γονέων 
Μεικτό τριχοριζόγραμμα και διάγνωση τριχοτιλλομανία

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  VΙ



ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 

♦ Διαφορετικής διαμέτρου τρίχες
(ANISOTRICHOSIS >20%)

♦  Λεπτών και χνοωδών  
τριχών(μετωπιαία χώρα)

♦ Θυλάκων με μονήρη τρίχα♦ Θυλάκων με μονήρη τρίχα

♦ Περιθυλακικό σημείο

♦ Κίτρινα στίγματα

♦ Κυματοειδείς τρίχες

♦ Δικτυωτή υπερμελάγχρωση
δέρματος

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 225



ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΙΖΟΝΑ
♦ >4 κίτρινα στίγματα/ 4 στιγμιότυπα  

(x70) στη μετωπιαία περιοχή

♦ Μικρότερο πάχος τριχών κατά μ.ο 
στη μετωποβρεγματική περιοχή 

♦ >10% λεπτές τρίχες 

Μετωπιαία χώρα

♦ >10% λεπτές τρίχες 
(διάμετρος<  0,03mm) στη μετωπιαία
περιοχή 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
♦ Χνοώδεις τρίχες

♦ Περιθυλακική υπερμελάγχρωση

♦ Αύξηση θυλάκων με μονήρη τρίχα στη
μετωπιαία περιοχή σε σχέση με την 
ινιακήΙνιακή χώρα

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 233



Η Rakowska και οι συνεργάτες προτείνουν μείζονα 
και ελάσσονα τριχοσκοπικά κριτήρια για τη 

διάγνωση της ΑΓΑ και τη διαφοροποίησή της από 
την τελογενή τριχόρροια

ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΩΠΕΚΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για τη διάγνωση απαιτούνται :
2 μείζονα κριτήρια ή 
1 μείζον + 2 ελάσσονα



Ασθενής αναφέρει:

o Αυξημένη απώλεια

o Ιστορικό εύκολα αποσπώμενων τριχών, ανώδυνα από 

μικρή ηλικία

o Τα μαλλιά δεν μακραίνουν

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ VII

o Τα μαλλιά δεν μακραίνουν

Αντικειμενικά:

o Διάχυτη ήπια λέπτυνση

o Οξύαιχμα άκρα



ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΛΑΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΛΑΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ 



 Στην Αναγενή τριχόρροια στα πλαίσια του συνδρόμου 
χαλαρών αναγενών τριχών (Loose anagen s.)
ευρήματα  μη ειδικά
♦ μειωμένη πυκνότητα  τριχών
♦ κίτρινα στίγματα

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 249





ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΓΕΝΗ ΤΡΙΧΟΡΡΟΙΑ

Ανάλογα με το αίτιο 
πρόκλησης  

Κυτταροτοξικά φάρμακα
♦ Κίτρινα στίγματα  

(αντιστοιχούν σε κενά   (αντιστοιχούν σε κενά   
τριχοθυλάκια)

♦ Μαύρα στίγματα     
(αντιστοιχούν σε κομμένο 
τριχικό στέλεχος)

♦ Τριχικά στελέχη με
αλλοιώσεις τύπου   
μονιλέτριχος 

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 247



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ VIIΙ

•Ασθενής με :
♦ Αυξημένη απώλεια τριχών 

♦ Αδυναμία αύξησης τριχών σε μήκος

Αντικειμενικά:

♦ Διάχυτη ήπια λέπτυνση

♦ Οξύαιχμα άκρα

♦ Δοκιμασία έλξης +



ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΛΑΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΑΛΑΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ 



 Στην Τελογενή τριχόρροια στα πλαίσια του συνδρόμου
τριχών με μικρής διάρκειας αναγενή φάση (short
anagen s.)

τα δερματοσκοπικά ευρήματα είναι
♦ φυσιολογική πυκνότητα τριχών
♦ επανεκφυόμενες τρίχες διαφόρου μήκους (< 3,5 cm)

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 250

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ 
ΑΝΑΓΕΝΩΝ ΤΡΙΧΩΝ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  IΧ

Ασθενής με :
♦ ιστορικό ψωρίασης 
εντοπισμένης και στο τριχωτό 
κεφαλής παρουσιάζει κεφαλής παρουσιάζει 
αποψιλωτική λεπιδώδη πλάκα 
με έντονο κνησμό 
♦ χωρίς βελτίωση σε θεραπεία 
με τοπικά κορτικοστεροειδή 
και καλσιποτριόλη



ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΑ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ 
(Tinea Capitis)

Τρίχες σαν ”σήματα Morse” Τρίχες σαν γράμμα Ζ 

♦ Kίτρινα λέπια
♦ Κίτρινα στίγματα

με απουσία τριχών
♦ Κίτρινες κηρόχροες

περιθυλακικές περιοχές
♦ Μαύρα στίγματα 
♦ Επιμηκυσμένα αγγεία
♦ Αποψιλωτικές πλάκες

Τρίχες δίκην κόμματος Τρίχες δίκην τιρμπουσόν

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 363, 365

Τρίχες σαν γράμμα i

♦ Αποψιλωτικές πλάκες



ULTRAVIOLET (UV)-ENHANCED TRICHOSCOPY 
(UVET)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ  WOOD

♦ UV light, σε μήκος κύματος 340–450 nm,
δίνει διαφορετικούς τύπους φθορισμού
ανάλογα με το είδος της λοίμωξης

♦ Ανοιχτό μπλε ( T. schoenleinii )
♦ Μπλε πράσινο ( M. audouinii, M. Canis, 

M. ferrugineum , M. distortum )
♦ Κίτρινο ( M. gypseum )
♦ Πορτοκαλί (Pityrosporum, Malassezia    furfur) 
Kong UVcamera 
[Bomtech ElectronicsCo.,Seoul,Korea];×80)

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 369, 140



ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ



ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ



ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Χ

• Ασθενής με :

♦ αποψιλωτικές πλάκες με κοντές, 
εύθραυστες τρίχες που αναδύονται εύθραυστες τρίχες που αναδύονται 
από υπερκερατωσικές, θυλακικές
βλατίδες με περιθυλακικό ερύθημα

♦ η αλωπεκία είναι αρκετά 
εκτεταμένη, κυρίως στην ινιακή και 
τις οπισθοωτιαίες χώρες





ΜΟΝΙΛΕΘΡΙΞ

♦ Ατρακτοειδή οζίδια 
♦ Περιοδικές περισφίγξεις 
♦ Κομβολογιοειδής εμφάνιση 

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 147



ΜΟΝΙΛΕΘΡΙΞ 

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 147



ΜΟΝΙΛΕΘΡΙΞ 
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΟΙΟ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΧΙ

Ασθενής με :

♦ μαλλιά ξηρά, θαμπά, εύθρυπτα και κοντά♦ μαλλιά ξηρά, θαμπά, εύθρυπτα και κοντά
Κατά μήκος του στελέχους παρατηρούνται
πολλαπλές οζώδεις διογκώσεις

♦ ατοπική δερματίτιδα







TΡΙΧΟΡΡΗΞΗ ΜΕ ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟ
(TRICHORRHEXIS INVAGINATA)

♦ Εγκολεασμός του ακραίου σφαιροειδούς    
τμήματος του τριχικού στελέχους στο εγγύς 
κυπελλοειδούς μορφής τμήμα 

♦ Εικόνα μπαμπού

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 155



TΡΙΧΟΡΡΗΞΗ ΜΕ ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟ
(TRICHORRHEXIS INVAGINATA)



TΡΙΧΟΡΡΗΞΗ ΜΕ ΕΓΚΟΛΕΑΣΜΟ
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΧΙΙ

Ασθενής με :

♦ μαλλιά ξηρά, θαμπά, εύθρυπτα και♦ μαλλιά ξηρά, θαμπά, εύθρυπτα και
κοντά
♦ κατά μήκος του στελέχους
παρατηρούνται πολλαπλές οζώδεις
λευκωπές διογκώσεις













ΟΖΩΔΗΣ ΤΡΙΧΟΡΡΗΞΗ 
(TRICHORRHEXIS NODOSA)

♦ Δύο κώνοι από θυσσάνους τριχών, των
οποίων οι τρίχες διαπλέκονται μεταξύ
τους στη βάση

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 161



ΟΖΩΔΗΣ ΤΡΙΧΟΡΡΗΞΗ 
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΧΙΙΙ

Ασθενής τριών ετών με :

♦ μαλλιά εύθρυπτα και κοντά που λάμπουν στο
φως (ασημόχροη εμφάνιση των τριχών). Οι
τρίχες σπάζουν σε μήκος 5 cm ή λιγότερο.τρίχες σπάζουν σε μήκος 5 cm ή λιγότερο.

♦ οι τρίχες ήταν φυσιολογικές κατά την γέννηση
και προοδευτικά αντικαταστάθηκαν από τον
τρίτο μήνα μέχρι το δεύτερο έτος περίπου της
ζωής από τις χαρακτηριστικές αυτές τρίχες.













ΠΕΡΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ 
(PILI TORTI)

♦ Επιπέδωση τριχικού στελέχους 
σε ακανόνιστα διαστήματα 

♦ Περιστροφή κατά 180 ° γύρω από τον επιμήκη 
άξονα

♦ Η ασημόχροη εμφάνιση των τριχών, οφείλεται στην αντανάκλαση του   
φωτός κατά διαφορετικές γωνίες από τις αποπλατυσμένες τρίχες. 

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 169



ΠΕΡΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ 
(PILI TORTI)

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΧΙV

Ασθενής με :
♦ μαλλιά με εναλασσόμενες σκούρες-♦ μαλλιά με εναλασσόμενες σκούρες-
φωτεινές περιοχές

♦ φυσιολογικό μήκος 

♦ υγιή, χωρίς  ευθραυστότητα



ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΡΙΧΕΣ - PILI ANNULATI

 Εναλασσόμενες σκούρες-
φωτεινές περιοχές

 Διάθλαση φωτός μέσα από 
κοιλότητες που περιέχουν αέρα 
στο φλοιό της τρίχας



ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΡΙΧΕΣ 
(PILI ANNULATI)

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 175, 185



ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΙΣ ΤΡΙΧΕΣ 
(PILI ANNULATI)

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



Ασθενής 26  μηνών με :

♦ πολύ αραιά, ανοιχτόχρωμα μαλλιά, 
ξηρά, εύθρυπτα και κοντά

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΧV

♦ νευρολογικές διαταρραχές

♦ υπολειπόμενη ανάπτυξη 









ΤΡΙΧΟΘΕΙΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

Atlas of Trichology. Rudnicka L et al, p. 175, 185



ΤΡΙΧΟΘΕΙΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ 
ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

♦ Δεν αντικαθιστά κλινική εξέταση ή εργαστηριακές εξετάσεις 
αλλά συμπληρώνει

♦ Σημαντική συμβολή στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση 
γυροειδούς αλωπεκίας, τριχοτιλλομανίας, μυκητίασης τριχωτού γυροειδούς αλωπεκίας, τριχοτιλλομανίας, μυκητίασης τριχωτού 
κεφαλής, πρώιμης ανδρογενετικής αλωπεκίας, διαφόρων 
συνδρόμων 

♦ Διάγνωση διαταραχών στελέχους



Ευχαριστώ !


