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Κείκελν Πεγή: Αγγιηθά Κείκελν Σηόρνο: Διιεληθά 

Acne is a chronic disease of the 
pilosebaceous follicle and is the most 
common skin disease, affecting up to 80% of 
individuals at some time in their lives. 
  
Acne begins usually in adolescence, when 
hormonal changes cause the enlargement 
and then the obstruction  of sebaceous 
glands in the skin. The obstruction of the 
gland opening causes the accumulation of 
sebum, which is followed by abnormal 
proliferation of  the bacterial  
population, predominantly Propionibacterium 
acnes (P. acnes). These pathophysiologic 
events result in the clinical expression of the 
painful, inflammatory pustules of acne.  Not 
only can they  cause disfigurement and 
permanent scarring, they can also have an 
adverse effect on psychological development,
 resulting  in profound emotional 
lack of confidence, which may lead to social 
phobias, withdrawal from society, clinical 
depression, and suicide. Topical acne 
medications are usually  irritating  to  the skin 
and more than 40% of acne bacteria are 
insensitive to oral antibiotics. Therapy with 
Accutane is associated with possible severe 
side effects, is costly and involves long 
treatment. Treatment time for responsive 
patients is usually at least three to four 
months. 
Sun exposure is known to have some 
beneficial effects in up to 70% of patients 
with acne. Although solar or artificial UV light 
has a mild camouflage effect on acne, its 
comedogenic and photo-aging effects 
diminish its use in acne therapy. It is known 

Η αθκή είλαη κηα ρξόληα λόζνο ηνπ ηξηρνζκεγκαηνγόλνπ 
σνζπιαθίνπ θαη είλαη ε πην θνηλή αζζέλεηα ηνπ δέξκαηνο, 
αθνύ επεξεάδεη ην 80% ησλ αηόκσλ θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή 
ηνπο.  
 
Η αθκή αξρίδεη ζπλήζσο ζηελ εθεβεία, όηαλ νη νξκνληθέο 
αιιαγέο πξνθαινύλ ηε δηεύξπλζε θαη κεηά ηελ απόθξαμε ησλ 
ζκεγκαηνγόλσλ αδέλσλ ζην δέξκα. Η απόθξαμε  ηνπ 
αλνίγκαηνο ηνπ αδέλα πξνθαιεί ηελ ζπζζώξεπζε ηνπ 
ζκήγκαηνο, ε νπνία αθνινπζείηαη από ηελ αλώκαιε 
εμάπισζε ηνπ βαθηεξηαθνύ πιεζπζκνύ, θπξίσο ηνπ 
πξνπηνληβαθηεξίνπ (P. acnes). Απηή ε παζνθπζηνινγηθή 
δηαδηθαζία ζα απνηειέζεη  ηελ θιηληθή έθθξαζε ησλ 
επώδπλσλ, θιεγκνλσδώλ θιπθηαηλώλ ηεο αθκήο. Η αθκή όρη 
κόλν κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακόξθσζε θαη κόληκεο νπιέο, 
κπνξεί επίζεο λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρνινγηθή  
αλάπηπμε ησλ αζζελώλ, κε απνηέιεζκα ηελ βαζηά 
ζπλαηζζεκαηηθή έιιεηςε εκπηζηνζύλεο, ε νπνία κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε θνηλσληθέο θνβίεο, απόζπξζε από ηελ θνηλσλία, 
ηελ θιηληθή θαηάζιηςε θαη ηελ απηνθηνλία. 
Οη ηνπηθέο αγσγέο θαηά ηεο αθκήο ζπλήζσο εξεζίδνπλ ην 
δέξκα, ελώ πάλσ από ην 40% ησλ βαθηεξίσλ ηεο αθκήο είλαη 
αλζεθηηθά ζηα δηά ηνπ ζηόκαηνο αληηβηνηηθά. Η ζεξαπεία κε 
Accutane ζπλδέεηαη κε πηζαλέο ζνβαξέο παξελέξγεηεο, είλαη 
δαπαλεξή θαη απαηηεί καθξά ζεξαπεία. Ο ρξόλνο ηεο 
ζεξαπείαο γηα ηνπο αζζελείο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 
ζεξαπεία, είλαη ζπλήζσο ηξεηο έσο ηέζζεξηο κήλεο 
ηνπιάρηζηνλ. 
 
 
 
Η έθζεζε ζηνλ ήιην είλαη γλσζηό όηη έρεη θάπνηα επεξγεηηθά 
απνηειέζκαηα ζε πνζνζηό έσο 70% ησλ αζζελώλ κε αθκή. 
Αλ θαη ε ειηαθή ή ε ηερλεηή ππεξηώδε αθηηλνβνιία επηθέξεη 
έλα ήπην απνηέιεζκα θακνπθιάδ ηεο αθκήο, νη θαγέζσξεο 
θαη ε θσηνγήξαλζε πνπ πξνθαινύλ, κεηώλεη ηε ρξήζε ηνπ 
ζηελ ζεξαπεία ηεο αθκήο. Δίλαη γλσζηό όηη ην πξνπηνληθό 

Θεκαηνινγία: Αηζζεηηθή Γεξκαηνινγία 

Δίδνο θεηκέλνπ: Λεπθή Βίβινο 

Πεξηγξαθή  Τν παξόλ απόζπαζκα απνηειεί δείγκα κεηάθξαζεο ην νπνίν νινθιήξσζα γηα 
ινγαξηαζκό ελόο κεγάινπ πειάηε - αληηπξόζσπνπ κεραλεκάησλ κε επεκβαηηθήο  
δεξκαηνινγίαο.  
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that P. acnes produce porphyrin during their 
normal life cycle, as part of their normal 
metabolic process. Visible light in the blue 
range, or to a lesser extent in the red range, 
induces a photo destructive effect on P. 
acnes that may take part in the decrease in 
acne severity during the summer. A decrease 
in the number of acne lesions was achieved 
previously by exposure to light sources that 
produce blue light, red light, mixed violet and 
ultra-violet or low intensity fluorescent or LED 
light (blue and red). 
A rapid growth in demand for aesthetic, light- 
based devices has led to substantial 
investment in the development of more 
effective and safer systems for the treatment 
of acne. YY,s  new XX system is the result of  
such research and development efforts. This 
article summarizes YY’s experience with the 
XX system in acne phototherapy with the 
415nm handpiece. 

βαθηήξην παξάγεη πνξθπξίλε θαηά ηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ 
θύθινπ δσήο ηνπ, σο κέξνο ηεο ζπλήζνπο δηαδηθαζίαο ηνπ 
κεηαβνιηζκνύ ηνπ. Τν κπιε ή θόθθηλν θάζκα θσηόο έρεη 
παξαηεξεζεί πσο θαηαζηξέθεη ην πξνπηνληθό βαθηήξην, ην 
νπνίν κπνξεί λα κεηώζεη ηελ εκθάληζε ηεο αθκήο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. 
Η κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ βιαβώλ από ηελ αθκή έρεη 
επηηεπρηεί ζην παξειζόλ κε ηελ έθζεζε ζε πεγέο θσηόο πνπ 
παξάγνπλ κπιε θσο, θόθθηλν θσο, κηθηό βηνιεηί ή ππεξηώδεο 
ή ρακειήο έληαζεο θζνξηζκνύ ή θσο LED (κπιε θαη θόθθηλν). 
 
 
Η ηαρεία αύμεζε ηεο δήηεζεο ζπζθεπώλ αηζζεηηθήο 
δεξκαηνινγίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ θσηόο 
έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο επελδύζεηο όζσλ αθνξά ζηελ 
αλάπηπμε πην απνηειεζκαηηθώλ θαη αζθαιώλ ζπζηεκάησλ γηα 
ηε ζεξαπεία ηεο αθκήο. Τν λέν ζύζηεκα ΦΦ ηεο ΥΥ  είλαη ην 
απνηέιεζκα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 
πξνζπάζεηαο. Απηό ην άξζξν ζπλνςίδεη ηελ εκπεηξία ηεο ΥΥ 
κε ην ζύζηεκα ΦΦ ζηε θσηνζεξαπεία θαηά ηεο αθκήο  κε ηε 
ρεηξνιαβή ησλ 415nm. 
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