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Στόχος Μαθήματος 

Το μάθημα παρέχει τις φοιτητές/τριες  γνώσεις στην αναγνώριση των αιτιών και προβλημάτων 
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας και την αντιμετώπιση τις από τον αισθητικό. Επικεντρώνεται στην  
διαγνωστική εκτίμηση τις υπερτρίχωσης – δασυτριχισμού και τις μεθόδους προσωρινής 
αντιμετώπισης τις, με έμφαση στην ενζυμική αποτρίχωση και την δράση των ενζύμων στην 
τριχοσμηγματογόνο μονάδα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να είναι ικανοί να: 

- Κατανοούν την εξέλιξη των μεθόδων αποτρίχωσης μέσα από την πάροδο των χρόνων 
και να αναγνωρίζουν τη σημασία τις για τον άνθρωπο. 

- Κατανοούν τις έννοιες Παθολογική Τρίχωση, Υπερτρίχωση και Δασυτριχισμός. 

- Προσδιορίζουν αίτια ανεπιθύμητης τριχοφυΐας σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, 
κλιμακτηρίου και εμμηνόπαυσης. 

- Κατανοούν τις μεθόδους θεραπείας του Δασυτριχισμού. 

- Προσδιορίζουν την έννοια ενζυμική αποτρίχωση. 

- Προσδιορίζουν τα πρωτεολυτικά ένζυμα. 

- Να κατανοούν τις ιδιότητες και τον τρόπο δράσης των ενζύμων. 

- Κατανοούν το πρωτόκολλο εφαρμογής ενζυμική αποτρίχωσης. 

Προαπαιτούμενα ASM-207 

ASM-110 

ASM-111 

ASM-210 

Συναπαιτούμενα ASM-307L 

  



Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Αποτρίχωση, ιστορική αναδρομή μεθόδων αποτρίχωσης και η σημασία της για τον 
άνθρωπο. 

2. Παθολογική τρίχωση  
                     Υπερτρίχωση 

       Μορφές Υπερτρίχωσης (Συγγενείς χνοώδης, Επίκτητη χνοώδης, Εντοπισμένη και    
       Γενικευμένη). 

                     Δασυτριχισμός  
                     Αιτιολογία και παθογένεια. 
                     Μορφές Δασυτριχισμού 

           - Αυξημένη θυλακική ευαισθησία  
           - Αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων. 

- Ιδιοπαθής δασυτριχισμός. 
- Ιατρογενής ή φαρμακογενής δασυτριχισμός. 

                     Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα (εγκυμοσύνη, κλιμακτήριος, εμμηνόπαυση). 
                     Θεραπεία δασυτριχισμού. 

3. Βιολογική ή Ενζυμική αποτρίχωση 
                      Ένζυμα ( Συνένζυμα και προσθετικές ομάδες, Υπόστρωμα και ενεργό κέντρο  
ενζύμου,     
        Εξειδίκευση ενζύμου, Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, Αλλοστερικοί τροποποιητές,    
                      Κατάταξη ενζύμων). 
                      Πρωτεολυτικά ένζυμα και ενζυμική αποτρίχωση. 
                      Μειονεκτήματα ενζυμικής αποτρίχωσης. 
                      Πρωτόκολλο ενζυμικής αποτρίχωσης. 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Διαλέξεις, Συζήτηση. 

 

Authors Title Publisher Year ISBN 

Πρωτόπαπα 

Ευαγγελία Ε. 

Φυσιοπαθολογία και θεραπευτική 

διαταραχών της τριχοφυΐας.  

Εκδόσεις 

Παπαζήση ΑΕΒΕ 

(2014) 978-

960-02-

1746-9 

Λεονταρίδου, 

Ιωάννα Χ. 

Μέθοδοι αποτρίχωσης – 

Τριχοσμηγματογόνος θύλακος, 

ανάπτυξη τριχών, αυξημένη τρίχωση 

γυναικών. 

Εκδόσεις University 

Studio Press 

(2010)  978-

960-12-

1968-4 

Υποχρεωτική Βιβλιογραφία-Σημειώσεις Διδάσκων 

Αξιολόγηση 
Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Παρουσίες και συμμετοχή      10% 
Ενδιάμεση εξέταση                  30% 
Ατομική εργασία                       20% 

  Τελική εξέταση                         40% 

Γλώσσα Ελληνική  

 


