
O Κόσμος ΤUESDAY 27 MARCH 2012ΥΓΕΙΑ 29

Αµερικανοί επιστήµονες 
ανακάλυψαν πως µία 
πρωτεΐνη είναι τελικά 

υπεύθυνη για την φαλάκρα - και 
τα ακόµα καλύτερα νέα είναι πως 
ήδη έχουν επινοηθεί (για άλλο 
λόγο) φάρµακα που την αδρανο-
ποιούν και τα οποία δοκιµάζονται 
σε ανθρώπους. Πρακτικά αυτό 
σηµαίνει πως µία λοσιόν που 
θα διατηρεί το τριχωτό της κε-
φαλής µπορεί κάλλιστα να βρί-
σκεται στο εµπόριο σε λιγότερο 
από πέντε χρόνια.

Πιστεύεται ότι αυτή η λοσιόν 
θα σταµατά τη φαλάκρα εν τη 
γενέσει της και ίσως θα οδηγεί 
στην ανάπτυξη νέων µαλλιών.

Την ανακάλυψη έκαναν επι-
στήµονες από το Πανεπιστήµιο 
της Πενσυλβάνια, οι οποίοι 
ανέλυσαν του θυλάκους των 
τριχών σε άντρες µε φαλάκρα.

Όπως διαπίστωσαν, τα επίπε-
δα µιας προσταγλανδίνης που 
λέγεται PDG2 ήταν τρεις φορές 
υψηλότερα στις περιοχές όπου 
η τριχοφυΐα τους είχε αραιώσει.

Στη συνέχεια, πραγµατοποι-
ώντας πειράµατα σε ποντίκια 
κατέληξαν στο συµπέρασµα 
ότι η πρωτεΐνη αυτή διακό-
πτει την ανάπτυξη των µαλ-
λιών, γράφουν στην επιθεώ-
ρηση «Science Translational 
Medicine». Και αυτό, διότι πο-
ντίκια που εκτράφηκαν µε τρό-
πο ώστε να παράγουν υψηλά 
επίπεδα της πρωτεΐνης, έχασαν 
ολόκληρο το τρίχωµά τους, ενώ 
τα ανθρώπινα µαλλιά που µετα-
µοσχεύθηκαν σε άλλα ποντίκια 
έπαψαν να αναπτύσσονται όταν 
αυξήθηκαν τα επίπεδα της πρω-
τεΐνης. Η πρωτεΐνη αυτή δρα 
δεσµεύοντας έναν υποδοχέα 
στα κύτταρα των τριχοθυλακί-
ων. Προγενέστερη µελέτη της 
ίδιας ερευνητικής οµάδας είχε 
αποκαλύψει ότι οι φαλακροί 

άντρες διαθέτουν τριχοθυλά-
κια ικανά να παράγουν µαλλιά, 
αλλά αυτά δεν έχουν ωριµάσει.

Πιστεύεται ότι η PGD2 εµπο-
δίζει την ωρίµανση των τριχο-
θυλακίων και ότι η αναχαίτιση 
της δράσης της θα αντιστρέψει 
το πρόβληµα, σταµατώντας την 
τριχόπτωση. Φάρµακα που δε-
σµεύουν την PGD2 δοκιµάζο-
νται ήδη σε ανθρώπους, από 
φαρµακευτικές εταιρείες που 
αναζητούν νέες θεραπείες για το 
άσθµα. Αν και τα φάρµακα αυτά 
έχουν αυτή τη στιγµή µορφή 
δισκίων, είναι εφικτό να µετα-
τραπούν σε «τοπικά διαλύµατα» 
- κρέµες ή λοσιόν, δηλαδή, που 
θα αλείφονται στο κρανίο.

Για να γίνουν όλ’ αυτά απαι-
τείται ακόµα πολλή δουλειά, 
σύµφωνα µε τους ερευνητές, 
αλλά µία θεραπεία για την φα-
λάκρα δεν αποκλείεται να βρί-
σκεται στο εµπόριο πριν περά-
σει µία πενταετία.

«Πιστεύουµε ότι ένα τέτοιο 

φάρµακο σίγουρα θα αποτρέ-
πει την φαλάκρα, αλλά δεν εί-
µαστε βέβαιοι εάν θα επιτρέπει 
την ανάπτυξη νέων µαλλιών», 
διευκρίνισε ο επικεφαλής ερευ-
νητής δρ Τζωρτζ Κωτσαρέλης, 
καθηγητής και διευθυντής του 
Τµήµατος ∆ερµατολογίας του 
πανεπιστηµίου.

Και πρόσθεσε πως µελέτες 
στο εργαστήριο έδειξαν ότι η 
θεραπεία θα µπορούσε να βο-
ηθήσει και τις γυναίκες µε τρι-
χόπτωση, αλλά αυτό πρέπει 
να επιβεβαιωθεί µε αντίστοιχη 
έρευνα σε εθελόντριες.

Τα νέα ευρήµατα έχουν ευρύ-
τερη σηµασία, καθώς η τριχό-
πτωση έχει κοινή χηµεία µε τον 
καρκίνο του δέρµατος και την 
επούλωση των πληγών.

Οι περισσότεροι άντρες αρχί-
ζουν να χάνουν τα µαλλιά τους 
στην µέση ηλικία, µε το περί-
που 80% των ανδρών να έχουν 
αποκτήσει κάποιου βαθµού φα-
λάκρα µέχρι τα 70 τους χρόνια.

Βρήκαν την αιτία της φαλάκρας  
και ετοιµάζουν φάρµακο...
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