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Trichotillomania

Συνώνυμα: Hair pulling, Τραυματική αλωπεκία
Γενικά
Οι ασθενείς που πάσχουν από τριχοτιλλομανία συχνά επισκέπτονται 
πρώτα το δερματολόγο, καθώς μπορεί να μην γνωρίζουν ή ακόμα 
και να αρνούνται ότι τραβούν τα μαλλιά τους και να ψάχνουν να αιτι-
ολογήσουν την απώλεια αυτών.Οι ασθενείς ταξινομούνται ανάλογα 
με την ηλικία τους σε τρεις ομάδες:
1. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
2.  Οι προέφηβοι έως και τους νεαρούς ενήλικες
3. Οι ενήλικες.

Ομάδες και συμπεριφορές

Ορισμός

Η τριχοτιλλομανία ορίζεται από το Diagnostics •	

and Statistic Manual of Mental Disorders 

(DSM-IV) ως η απώλεια μαλλιών λόγω του 

επαναλαμβανόμενου τραβήγματος μαλλιών 

από τον ίδιο τον ασθενή.

Μεγάλο μέρος της δημοσιευμένης έρευνας •	

σχετικά με τη συγκεκριμένη διαταραχή προ-

έρχεται από ψυχολόγους και ψυχιάτρους.

Παρόλα αυτά, πολλοί από τους ασθενείς •	

που πάσχουν από τριχοτιλλομανία, αρχικά 

επισκέπτονται κάποιο δερματολόγο, ενώ η 

διάγνωση της συγκεκριμένης διαταραχής μπο-

ρεί να αποτελεί δίλλημα όταν ο ασθενής δεν 

είναι πρόθυμος ή όταν δε γνωρίζει ότι ο ίδιος 

προκαλεί την απώλεια των μαλλιών του.
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Τα παιδιά συχνά στη πορεία, πε-•	
ριορίζουν τη συνήθεια αυτή.
Η κατάσταση στους ενηλίκους •	
συχνά σχετίζεται με ψυχιατρικές 

καταστάσεις.
Οι προέφηβοι-νεαροί ενήλικες •	
είναι αυτοί που μπορούν να ωφε-
ληθούν, κατά το μέγιστο δυνατό, 

από μια ενεργή παρέμβαση, όπως 
είναι η συνειδητοποίηση της συ-
μπεριφοράς τους ή η εκπαίδευση 
για την τροποποίηση αυτής.

Διαγνωστικά κριτήρια

Η ιατρική βιβλιογραφία ορίζει την έννοια ως μια πρωταρχικά ψυχιατρική κατάσταση 
και η πιο πρόσφατη έκδοση του DSM-IV αναλύει τα κριτήρια διάγνωσης που χρησι-
μοποιούν ψυχίατροι και ψυχολόγοι: 

Α. Επαναλαμβανόμενο τράβηγμα των μαλλιών που καταλήγει σε σημαντική απώλεια 
μαλλιών.

Β. Μια αίσθηση αυξανόμενης έντασης αμέσως πριν το τράβηγμα των μαλλιών ή κατά 
την προσπάθεια αντίστασης στη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Γ. Ευχαρίστηση, ικανοποίηση ή ανακούφιση κατά το τράβηγμα των μαλλιών.
Δ. Η διαταραχή προκαλεί κλινικά σημαντική καταπόνηση ή εξασθένηση στον κοινω-

νικό, τον επαγγελματικό ή σε άλλους σημαντικούς χώρους λειτουργίας.

Προγνωστικά στοιχεία τριχοτιλλομανίας ανάλογα 
με την ηλικία (2)

Προέφηβοι- νεαροί ενήλικες:
Eίναι η πιο συνηθισμένη ηλικία εμφάνισης της νόσου, δηλαδή από 9 – 13 ετών.•	

Θ>Α, σε ποσοστό περίπου 70% - 93%.•	

Στους ασθενείς αυτούς παρατηρείται περισσότερο χρόνια πορεία και υποτροπές.•	

Ενήλικες:
Η τριχοτιλλομανία μετά την ενηλικίωση μπορεί να είναι αντίδραση σε βαθύτερες •	

ψυχιατρικές διαταραχές και εμφανίζει μια πιο παρατεταμένη πορεία.

Η γνώμη μας είναι ότι η νόσος στους ασθενείς αυτούς θεραπεύει ευκολότερα τις •	

σημαντικότερες ψυχιατρικές τους ανάγκες, καθώς το τράβηγμα των μαλλιών τους 

μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα της πρωταρχικής τους διαταραχής.
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Προγνωστικά στοιχεία  
τριχοτιλλομανίας ανάλογα  

με την ηλικία (1)

Παιδιά προσχολικής ηλικίας: 

Η τριχοτιλλομανία φαίνεται να αποτελεί συνήθεια παρόμοια με •	
το δάγκωμα των νυχιών ή το γλείψιμο του αντίχειρα. Τα παιδιά, 
συνήθως έως 5 ετών, συχνά τραβάνε τα μαλλιά τους ασυνείδητα 
και σχεδόν πάντα από το τριχωτό της κεφαλής.
Λίγοι γονείς παρατηρούν το τράβηγμα των μαλλιών, ενώ οι •	
περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους «παίζουν» με τα 
μαλλιά τους.
Η μανία αυτή παρατηρείται όταν τα παιδιά βρίσκονται μόνα τους, •	
κυρίως πριν τον ύπνο και μερικές φορές κατά τη διάρκεια αυτού, 
με αποδείξεις ύπαρξης τριχών στο μαξιλάρι ή το κρεβάτι του το 
επόμενο πρωί.
Η τριχοτιλλομανία φαίνεται να είναι μια τεχνική χαλάρωσης ή •	
ένας εναλλακτικός τρόπος φυσιολογικής απτής εξερεύνησης του 
περιβάλλοντος παρά επίπονη πράξη.
Παρατηρείται εξίσου και στα δυο φύλα.•	
Τείνουν να έχουν μια ήπια πορεία.•	
Παράγοντες που σχετίζονται με τη νόσo θεωρούνται καταστάσεις •	
stress,όπως ένα νέο αδελφάκι, αδελφική αντιζηλία, έλλειψη 
πατρικής στοργής ή κάποιες μολύνσεις (με εξαίρεση τα νήπια 
και τα πολύ μικρότερα παιδιά).
Δεν έχει αναφερθεί μακροχρόνια συνέχιση. Σπάνια αναφέρεται •	
από ενηλίκους με έναρξη πριν την ηλικία των 5 ετών, πράγμα 
που σημαίνει ότι η συνήθεια διακόπτεται με την πάροδο του 
χρόνου.
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Κλινική εικόνα

Στο τριχωτό της κεφαλής παρατηρούνται κοντές, •	
αποκομμένες τρίχες ποικίλου μήκους, τυχαία 
κατανεμημένες στην προσβεβλημένη περιοχή. 
Εναλλασσόμενα μοτίβα από περίπτωση σε 
περίπτωση.
Γενικά η πυκνότητα του μαλλιού είναι φυσιο-•	
λογική. Δεν είναι συχνές οι ουλές σε αντίθεση 
με τις εκδορές.
Έλεγχος τραβήγματος των μαλλιών: (-)•	
Οι ασθενείς είναι πιθανό να τραβάνε τρίχες •	
κι από άλλες περιοχές του σώματος όπως τα 
φρύδια, οι βλεφαρίδες, το πρόσωπο, τα χέρια, 
τα πόδια και το εφήβαιο.

Διαφορική διάγνωση (1)

Α. Γυροειδής αλωπεκία

9

Γυροειδής αλωπεκία Τριχοτιλλομανία

Εντελώς γυμνά σημεία  
με ροδακινί χρώμα

Αίσθηση με την υφή την παρουσία 
έστω μικροσκοπικών τριχών

Τest τραβήγματος των τριχών:(+) Τεστ:(-)

Νύχια με διάχυτα μικρά βοθρία ή ονυχοδυστροφία Νύχια φυσιολογικά

Απώλεια άνω και κάτω βλεφάρου Απώλεια κυρίως του άνω βλεφάρου

Μπορεί να προκαλέσει τριχοτιλλομανία Δεν παρατηρείται

Μερικές φορές υπάρχει κνησμός Δεν παρατηρείται
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Συμπεριφορές τριχοτιλλομανίας

Α. Αυτόματες (υποσυνείδητες) συμπεριφορές:
Τα παιδιά συνήθως ανήκουν σε αυτή την κα-•	
τηγορία υποστηρίζοντας ότι απλά «παίζουν με 
τα μαλλιά τους». Κάτι ανάλογο συμβαίνει και 
με τους ενήλικες (75% που τραβάνε χρόνια τα 
μαλλιά τους) οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν 
την πράξη τους. Σύμφωνα με τους Christenson 
& MacKenzie, η κατάσταση αυτή περιγράφεται 
ως «έκσταση».
Υποσυνείδητα όσο ο ασθενής διαβάζει, μελετά, •	
βλέπει τηλεόραση, παίζει με τα μαλλιά του, τα 
στρίβει (παρόμοια με τα φρύδια και τις βλεφα-
ρίδες), επιπλέον ίσως δαγκώνει τα νύχια και τα 
χείλια του και τσιμπάει το δέρμα του.

Β. Εστιασμένες (συνειδητές) συμπεριφορές:
Οι ασθενείς πιθανότατα εκτελούν συγκεκριμένα •	
«τελετουργικά» όσον αφορά τη δραστηριότητα 
του τραβήγματος των μαλλιών. Ψάχνουν συγκε-
κριμένες τρίχες να τραβήξουν (άσπρες, με κόμπους 
ή περίεργη υφή), μπορεί να τραβούν «έως ότου 
αισθάνονται το μαλλί τους καλό» ή ως αντίδραση 
σε συγκεκριμένο αίσθημα στην περιοχή.
Στοματικά «τελετουργικά» όπως μάσημα, γλεί-•	
ψιμο, τρίψιμο χειλιών, τριχοφαγία κ.ά. 
Συχνή είναι επίσης η χρήση διαφόρων εργαλείων •	
όπως τσιμπιδάκια, ξυριστικές μηχανές κ.ά.
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Διαφορική διάγνωση (2)

Β. Δερματοφυτία τριχωτού κεφαλής 
(Αποκλεισμός με KOH)

Γ. Αλωπεκία κατόπιν έλξεως 
(Ηairstyling)

Δ. Σύνδρομο απώλειας αναγενών 
τριχών 
Συνήθως σε παιδιά των οποίων τα μαλλιά μεγα-
λώνουν πολύ αργά,test τραβήγματος: (+)
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Θεραπεία (1)

Μη θεραπευτική αγωγή:
Πρότυπο θεραπείας με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας •	
αποτελεί η θεραπεία της ανατροπής της συνήθειας.

Ο ασθενής παρακολουθεί τον εαυτό του•	

Στρατηγικές αντιμετώπισης, όπως εναλλακτικές συ-•	
μπεριφορές για αποφυγή του τραβήγματος

Δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης•	

Χαλαρωτική θεραπεία•	

Ανταγωνιστικές αντιδράσεις όπως σφίξιμο της γροθιάς •	
ή κάθισμα πάνω στα χέρια μέχρι να υποχωρήσει η 
ανάγκη του τραβήγματος

Σύμφωνα με μία μελέτη από τον Αzrin και τους συν.,14 •	
ασθενείς από τους 19, σταμάτησαν τη συνήθεια σε 4 
εβδομάδες. Μακροπρόθεσμη συνέχιση 22 μηνών 
έδειξε ότι το 75% των ασθενών ήταν σε ύφεση.

Σε άλλες μελέτες που συγκρίνουν τη θεραπεία γνω-•	
στικής συμπεριφοράς με τις φαρμακευτικές θεραπείες 
(χλωριμιπραμίνη, φλουοξεφίνη), η πρώτη είχε εξίσου 
καλά αποτελέσματα.
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Θεραπεία (2)

Φαρμακευτική θεραπεία:

1. Tρικυκλικά αντικαταθλιπτικά:

H χλωριμιπραμίνη έχει μελετηθεί ότι εξαλείφει τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και δρα σαν •	
αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης.

Σε μια μελέτη μεταξύ (Swedo και συν.) 14 γυναικών με οξεία τριχοτιλλομανία, έγινε σύγκριση της •	
χλωριμιπραμίνης με τη ντεσιπραμίνη (επίσης TCA,αναστολέας επαναπρόσληψης της νοραδρεναλίνης) 
και διαπιστώθηκε ότι η πρώτη μείωσε σημαντικά τα συμπτώματα.

9 ασθενείς συνέχισαν την χλωριμιπραμίνη αφού τελείωσε η μελέτη.•	

3 ασθενείς δεν είχαν συμπτώματα κατά την 6μηνη συνέχιση της χλωριμιπραμίνης (η μέση ημερήσια •	
δόση της ήταν 180mg έως 250mg/ημέρα το μέγιστο).

Σε 4 έτη συνέχισης της προηγούμενης, μόνο 40% είχαν μέτρια οφέλη και πολλοί είχαν χρησιμοποιήσει •	
και άλλου είδους παρεμβάσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Σύμφωνα με τον Pollard και συν., 3 στους 4 ασθενείς με χλωριμιπραμίνη υποτροπίασαν παρόλη την •	
3μηνη συνέχιση της αγωγής (50-150mg/ημέρα).

Ο Ninan και συν., (με 116,7mg/ημέρα) μελέτησαν 10 ασθενεις,3 από τους 4 εγκαταλείψαντες, σταμά-•	
τησαν λόγω της ξηρότητας του στόματος και της δυσκοιλιότητας.
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Θεραπεία (3)

2. Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs):

Η φλουοξετίνη ήταν ένα από τα πρώτα SSRIs γι’αυτό εχει μελετηθεί περισσότερο.Οι ημερήσιες δόσεις της που •	
κυμαίνονταν από 40 εως 80mg έχουν μελετηθεί στους μεγαλύτερους εφήβους και τους ενήλικες ασθενείς για 
6-18 εβδομάδες θεραπείας και καμία δεν ήταν ικανή να επισφραγίσει την επιτυχία στις δοκιμές.

Άλλα SSRIs, συμπεριλαμβανομένων της σερτραλίνης, της φλουβοξαμίνης και της παροξετίνης αναφέρονται σε •	
case reports και open- label μελέτες και έχουν δείξει βραχυπρόθεσμη βελτίωση στα συμπτώματα έως και πλήρη 
λύση.

3. Άλλοι παράγοντες:

Αλοπεριδίνη, Λίθιο, Υδροξυζίνη, Τοπικά κορτικοστεροειδή σε αναφερόμενο κνησμό του τριχωτού της κεφαλής.

4. Πρόσθετη θεραπεία:

Υπάρχουν ασθενείς που λαμβάνουν επιπλέον θεραπεία αφότου η αρχική θεραπεία έχει μειώσει αλλά δεν έχει •	
εξαφανίσει πλήρως το τράβηγμα των μαλλιών.

Αντιψυχωτικά φάρμακα όπως η αλοπεριδίνη, η πιμοζίδη και η ολανζαπίνη είχαν ευεργετικά αποτελέσματα στους •	
ασθενείς που ήδη λάμβαναν φλουοξετίνη ή χλωριμιπραμίνη.

Τοπικά στεροειδή στους ασθενείς που παραπονιούνται για κνησμό στο τριχωτό της κεφαλής.•	

Ομάδες υποστήριξης:

Το Kέντρο Εκμάθησης Τριχοτιλλομανίας 

στην Καλιφόρνια:    

www.trich.org

Συμπέρασμα

Οι ασθενείς με τριχοτιλλομανία δε γνωρίζουν ή δεν παραδέχονται τη νόσο τους.•	

Η θεραπεία δίνεται ανάλογα με την ηλικία του ασθενή.•	

Στα μικρά παιδιά μοιάζει περισσότερο με συνήθεια και συχνά επιλύεται χωρίς παρέμβαση.•	

Οι προέφηβοι – νεαροί ενήλικες χωρίς ψυχιατρικά προβλήματα μπορούν να βοηθηθούν από θεραπείες στο σπίτι, •	
που θα αυξήσουν τη συνειδητοποίηση τους ως προς το τράβηγμα των μαλλιών. Είναι σημαντικό να τους διαβε-
βαιώσουμε ότι τα μαλλιά θα ξαναμεγαλώσουν εάν δεν τα πειράξουν. Σε αποτυχία των προηγούμενων οδηγιών, οι 
ασθενείς παραπέμπονται σε ψυχολόγο. Τα ψυχοφάρμακα είναι η τελευταία λύση μετά από ψυχιατρική εκτίμηση.

Οι ενήλικες με ψυχιατρικά προβλήματα παραπέμπονται στους ειδικούς για επίλυση του κυρίως προβλήματος •	
τους.

Επιπλοκές

Εκδορές και περαιτέρω μολύνσεις του •	
τριχωτού της κεφαλής.

Τριχοφαγία με σημεία κοιλιακού πόνου •	
και ζάλης. Σε ποσοστό 50%- 70% παρα-
τηρείται άγγιγμα των μαλλιών στα χείλη 
τους με 10%- 34% συνοδό τριχοφαγία.

Τrichobezoar, δηλαδή μια μάζα από τρί-•	
χες ευρισκόμενη συνήθως στο στομάχι 
(έμετος, ωχρότητα, απώλεια βάρους), 
εξαιρετικά σπάνια διάγνωση.
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