
ΚΡΕΜΕΣ-ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

1.1 Γενικά
Κρέμες λέγονται τα καλλυντικά προϊόντα που το ιξώδες τους έχει τέτοια 

τιμή, ώστε να μην μπορούν να ρέουν στη θερμοκρασία του περιβάλλο-

ντος.

Οι πιο πολλές από αυτές είναι γαλακτώματα, αν και σήμερα υπάρ-

χουν αρκετά μη γαλακτωματοποιημένα προϊόντα, που φέρονται στο 

εμπόριο με αυτή την ονομασία.

Οι κρέμες που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση του δέρ ματος 

μπορούν να ταξινομηθούν κατά πολλούς τρόπους. Έτσι, αυτές ταξινο-

μούνται ανάλογα με τον τύπο του δέρματος που προορίζονται να χρη-

σιμοποιηθούν σε κρέμες για ξηρά δέρματα, κρέμες για λιπαρά δέρματα 

κ.λπ. και ανάλογα με τα περιεχόμενα δραστικά συστατικά σε αντιηλια-

κές κρέμες, βιταμινούχες κρέμες, πρωτεϊνούχες κρέμες κ.λπ. 
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Οι κρέμες μπορούν, επίσης, να ταξινομηθούν και ανάλογα με τον 

τύπο του γαλακτώματος σε κρέμες τύπου λάδι μέσα σε νερό (Ο/W), 

κρέμες τύπου νερό μέσα σε λάδι (W/Ο), κρέμες νερό σε σιλικόνη (W/S) 

και σιλκόνη σε νερό (S/W).

Επειδή η πολυποίκιλη αυτή ταξινόμηση των κρεμών παρουσιά ζει δυ-

σκολίες για τη μελέτη τους, υιοθετείται η ταξινόμηση εκείνη που γίνεται 

ανάλογα με τη δράση τους στο δέρμα. Έτσι οι κρέμες χωρίζονται στις 

εξής ομάδες: 

 • Ψυχρές κρέμες.

 • Κρέμες καθαρισμού 

 • Κρέμες νύκτας 

 • Κρέμες μάλαξης 

 • Εξαφανιζόμενες κρέμες 

 • Κρέμες βάσης make-up.

 • Κρέμες χεριών και σώματος.

 • Κρέμες για όλες τις χρήσεις.

1.2 Ψυχρές κρέμες
Η πρώτη ψυχρή κρέμα (cold cream) παρασκευάστηκε από τον Κλαύ-

διο Γαληνό τον 2ο μ.Χ. αιώνα, με προσεκτική θέρμαν ση καθαρισμένου 

κεριού μελισσών (1 μέρος) και ελαιόλαδου (4 μέρη), που είχε παραμείνει 

προηγουμένως με πέταλα ρόδων για μερικές μέρες για την εκχύλιση του 

αρώματός τους και στη συνέχεια, με προσ θήκη του απαιτούμενου νερού 

και ψύξη του προϊόντος μέχρι τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η κρέμα που παρασκευάστηκε ήταν δυαδική (W/O/W) και είχε με-

γάλη αστάθεια, με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται μετά από λίγο σε δύο 

φάσεις. Αυτή σταθεροποιήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα με προσ θήκη 

βόρακα, ο οποίος αντέδρασε με τα ελεύθερα λιπαρά οξέα του κεριού των 

μελισσών και σχημάτισε άλατα λιπαρών οξέων, που σταθεροποίησαν το 

γαλάκτωμα W/O/W.

Η κρέμα αυτή ονομάστηκε από τον Γαληνό ψυχρή κρέμα, διότι όταν 

απλωνόταν στο δέρμα προκαλούσε μια δροσερή αίσθηση, λό γω της εξά-

τμισης του περιεχόμενου νερού, πράγμα που δεν γινόταν με τα υπάρχο-

ντα τότε προϊόντα, που ήταν τελείως άνυδρα. O όρος αυτός εξακολουθεί 

ακόμη να χρησιμοποιείται και σήμερα, αν και έ χει αποδειχτεί ότι όλα τα 

γαλακτωματοποιημένα προϊόντα προκαλούν αυ τή την αίσθηση δροσιάς, 

όταν απλώνονται στο δέρμα και μάλιστα αυτή είναι πολύ πιο έντονη με 

τα γαλακτώματα του τύπου O./W.
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Στις σύγχρονες ψυχρές κρέμες έχει αντικατασταθεί μέρος του κε-

ριού των μελισσών από άλλα κεριά, όπως είναι το σπερματσέτι και ο 

κηρός καντελλίλας και το ελαιόλαδο από άλλα φυτικά, όπως είναι το 

αμυγδαλέλαιο, το σησαμέλαιο, αλλά και ζωϊκά λάδια κ.λπ. Επίσης έχουν 

προστεθεί άλλες ουσίες, όπως γαλακτωματοποιητές, λανολίνη ή τα πα-

ράγωγά της, παραφινέλαιο κ.λπ. για να βελτιώσουν τη σταθερότητά τους 

και να προσδώσουν σε αυτές νέες ιδιότητες.

Οι ψυχρές κρέμες απλώνονται εύκολα στο δέρμα, είναι μαλακτι κές 

και αφήνουν ένα λεπτό στρώμα πάνω στο δέρμα, που πρέπει να είναι 

ασυνεχές, καθώς αυτό μπορεί να παραμείνει για αρκετό χρο νικό διά-

στημα. 

Οι πιο κάτω συνθέσεις (1–3) είναι χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι 

ψυχρών κρεμών.

Σύνθεση 1 2 3

Spermaceti 12.0 12.0 13.0

Beeswax 56.0 10.0 53.5

Sweet almond oil 56.0 10.0 53.5

Paraffinum liquidum – 46.0 –

Borax 0.5 0.5 0.5

Perfume 0.3 0.3 0.3

Preservative and antioxidant 0.4 0.4 0.4

Aqua 18.3 18.3 32.3

1.3 Κρέμες καθαρισμού
Οι κρέμες καθαρισμού (cleansing cream) και γενικά όλα τα καλλυντικά 

προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν ως σκοπό να 

απομακρύνουν τον ρύπο από το δέρμα.

Ο ρύπος αποτελείται από α) υδατοδιαλυτές ουσίες όπως τα υπολείμ-

ματα του ιδρώτα, β) λιποδιαλυτές ου σίες όπως η περίσσεια του σμήγμα-

τος και οι λιπαρές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα μακιγιάζ και γ) 

αδιάλυτες ουσίες όπως τα νεκρά κερατινοποιημένα κύτταρα, που απορ-

ρίπτονται και πιγμέντα που προέρχονται κυρίως από το μακιγιάζ και τη 

σκόνη της ατμόσφαιρας.

Είναι φανερό ότι το νερό μόνο του δεν είναι αποτελεσματικό ως μέσο 

καθαρισμού, καθώς μπορεί να απομακρύνει από το δέρμα μόνο τον υδα-

τοδιαλυτό ρύπο. 

Τα σαπούνια μπορούν να απομακρύνουν τον λιποδιαλυτό ρύπο, όταν 
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διαλυθούν ή διασπαρούν στο νερό, γιατί τα μόριά τους σχηματίζουν 

μικύλλια, μέσα στα οποία διαλυτοποιείται ο λιπαρής σύστασης ρύπος. 

Αυτά, όμως, δεν δρουν καλά σε σκληρό νερό, καταστρέφουν το όξινο πε-

ριβάλλον (pΗ 4.5-6) του δέρ ματος, αφήνοντας ταυτόχρονα και αλκαλικά 

υπολείμματα πάνω σε αυτό, και τέλος απομακρύνουν όλη την ποσότητα 

του σμήγματος, με απο τέλεσμα το δέρμα να γίνεται ξηρό και εύθραυστο.

Τα γαλακτωματοποιημένα προϊόντα καθαρισμού απομακρύνουν τον 

υδατοδιαλυτό ρύπο, αφού πρώτα τον διαλύσουν στην υδατική φάση ή 

τον γαλακτωματοποιήσουν, καθώς και τον λιποδιαλυτό ρύπο, αφού τον 

διαλύσουν στην ελαιώδη φάση ή τον διαλυτοποιήσουν στην υδατική. Τα 

πιγμέντα του μακιγιάζ απομακρύνονται συνήθως ως εναιωρήματα στην 

υδατική ή στην ελαιώδη φάση. Αυτά τα προϊόντα, επίσης, περιέχουν 

ελαιώδεις ουσίες, που αφήνουν ένα λεπτό στρώμα πάνω στο δέρμα και 

με αυτό τον τρόπο καθαρίζουν χωρίς να ξηραίνουν.

Οι κρέμες καθαρισμού για να είναι δραστικές θα πρέπει να πε ριέχουν 

μεγάλη ποσότητα γαλακτωματοποιητών και λαδιού, που θα δι αλύσουν 

τον λιπαρής σύστασης ρύπο. Ένα τέτοιο λάδι είναι το παραφινέλαιο χα-

μηλού ιξώδους (paraffinum liquidum), που χρησιμοποιείται σχεδόν σε 

όλα τα παραδοσιακά προϊόντα καθαρισμού.

Οι ψυχρές κρέμες έχουν μικρή ικανότητα καθαρισμού, που μπορεί 

να μεγαλώσει, αν αντικατασταθεί μεγάλη ποσότητα του φυτικού ελαίου 

από παραφινέλαιο και αυξηθεί η συγκέντρωση των γαλακτωματοποιη-

τών. Έτσι, η σύνθεση 2 είναι περισσότερο μια κρέμα καθαρισμού παρά 

μια ψυχρή κρέμα, αφού περιέχει μεγάλη ποσότητα παραφινελαίου. Με 

κατάλ ληλη, λοιπόν, ρύθμιση των ποσοτήτων των φυτικών λαδιών και του 

παραφινελαίου, μπορεί μια κρέμα να έχει επικρατέστερες τις ιδιότητες 

της ψυχρής κρέμας ή της κρέμας καθαρισμού.

Εκτός από το σύστημα κερί μελισσών–βόρακας, που χρησιμοποι είται 

ως γαλακτωματοποιητής, έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί, μόνοι 

τους ή σε συνδυασμό με αυτό και πολλοί άλλοι γαλακτωματοποιητές, 

κυρίως μη ιονικοί, για να αυξήσουν τη σταθερότητα και τη δύναμη κα-

θαρισμού μιας κρέμας.

Οι συνθέσεις 4 και 5 δείχνουν δύο παραδοσιακές κρέμες κα θαρισμού, 

ενώ η σύνθεση 6 είναι μια σύγχρονη κρέμα καθαρισμού, στην οποία δεν 

περιέχεται το σύστημα κερί μελισσών - βόρακας και το γαλάκτωμα είναι 

του τύπου Ο/W.
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Σύνθεση 4 5 6

Beeswax 10.0 17.0 –

Paraffinum liquidum 50.0 21.5 15.5

Sorbitan sesquioleate 1.0 – –

Isopropyl palmitate – 21.5 –

Glyceryl monostearate – 2.0 –

Lanolin 3.1 – 3.5

Paraffinum liquidum (and) Lanolin alcohol – 3.0 –

Isopropyl lanolate – 1.0 –

Mink oil – – 5.0

Stearic acid – – 3.5

White petrolatum – – 2.0

Borax 0.7 1.0 –

Preservative and perfume 0.6 0.7 0.5

Butylene glycol – – 5.0

Carbomer – – 0.7

Triethanolamine – – 3.0

Aqua 34.6 32.3 61.3

1.3.1 Εκπλυνόμενες κρέμες καθαρισμού
Οι εκπλυνόμενες κρέμες καθαρισμού (wash-off creams), που μπο-

ρούν να είναι ένυδρες ή άνυδρες, απλώνονται στο πρόσω πο, όπως οι 

συνηθισμένες κρέμες καθαρισμού και στη συνέχεια απομακρύνονται 

με πλύσιμο με νερό.

Οι άνυδρες κρέμες καθαρισμού είναι μείγμα ελαιωδών ουσιών και 

γαλακτωματοποιητών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να αντιπροσωπεύουν 

την ελαι ώδη φάση μιας κοινής κρέμας καθαρισμού.

Στην αρχή που προστίθενται μικρές ποσότητες νερού στην απλωμέ νη 

στο πρόσωπο κρέμα σχηματίζεται γαλάκτωμα του τύπου W/Ο, που στη 

συνέχεια αναστρέφεται σε Ο/W, καθώς συνεχίζεται η προσθήκη μεγαλύ-

τερων ποσοτήτων νερού. Τελικά αυτές ξεπλένονται συμπαρασύροντας 
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Περιέχει κορεσμένα λιπαρά οξέα και σε μικρότερο ποσοστό ακόρε-

στα. Έχει μαλακτική δράση χωρίς να είναι κολλώδες.

1.9.5 Φυτικά λάδια

Αμυγδαλέλαιο (γλυκό)

To αμυγδαλέλαιο παραλαμβάνεται με ψυχρή πίεση των σπερμάτων 

της αμυγδαλιάς ή Prunus amygdalus, η οποία ανήκει στην οικογένεια 

των Ροδιδών (Rosaceae). Καλλιεργείται στις μεσογειακές χώρες και σε 

μερικές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Το γλυκό αμυ-

γδαλέλαιο που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα λαμβάνεται 

κυρίως από το είδος Prunus amygdalus dulcis που περιέχεται στα σπέρ-

ματά του σε ποσοστό περίπου 50%.

Το γλυκό αμυγδαλέλαιο είναι τριγλυκερίδια λιπαρών οξέων και κυ-

ρίως του ελαϊκού οξέος (τριελαΐνη). Χρησιμοποιείται κυρίως σε άνυδρα 

και γαλακτωματοποιημένα καλλυντικά προϊόντα για τις μαλακτικές και 

λιπαντικές του ιδιότητες. Με διαλυτοποίηση μπορεί να ενσωματωθεί σε 

σαμπουάν, λοσιόν για μαλλιά κ.λπ.

Βερικοκέλαιο (Βερυκοκέλαιο)

Το βερυκοκέλαιο παραλαμβάνεται με ψυχρή πίεση των σπερμάτων της 

βερικοκιάς ή Prunus armeniaca που ανήκει στην οικογένεια των Ροδι-

δών (Rosaceae). Είναι ένα μικρό δένδρο ύψους 8-12 m που πρωτοεμφανί-

στηκε στην Αρμενία, ενώ στην Ελλάδα θεωρείται ότι εισήχθη από τον Μ. 

Αλέξανδρο. Το βερικοκέλαιο αποτελείται κυρίως από τριγλυκερίδια των 

μονοακόρεστων ελαϊκού (60%) και λινελαϊκού οξέος (30%). Στα ασαπω-

νοποίητα περιέχονται μικρές ποσότητες βιταμίνης Ε, φωσφολιπίδια κ.λπ. 

Έχει μαλακτικές και λιπαντικές ιδιότητες. Απορροφάται γρήγορα από 

το δέρμα αφήνοντας ένα μη λιπαρό υμένιο. Χρησιμοποιείται σε άνυδρα 

και γαλακτωματοποιημένα καλλυντικά προϊόντα.

Έλαιο Αβησσυνίας

Το έλαιο Αβησσυνίας παραλαμβάνεται από το φυτό Crambe αbyssinica 

της οικογένειεας των Σταυρανθών (Cruciferae) με ξηρή, ψυχρή μηχανική 

έκθλιψη των σπερμάτων του. Το φυτό είναι ετήσια πόα και φύεται κυρίως 

στην Αιθιοπία. Περιέχει μεγάλο ποσοστό ακόρεστων λιπαρών οξέων με 

κυρίαρχο το cis-13-εικοσιδιανικό οξύ (ερουκικό οξύ, Πίνακας 1.4). Παρό-

λο που το οξύ αυτό είναι ακόρεστο, δεν υπάρχουν συζυγιακοί δεσμοί με 

αποτέλεσμα να είναι σχετικά σταθερό. Το έλαιο Αβησσυνίας σχηματίζει 

στρώμα στην κερατίνη που εμποδίζει τη διαδερμική απώλεια του νερού. 
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Ενδείκνυται ιδιαίτερα στην περιποίηση του ξηρού και του ευαίσθητου 

δέρματος. Χρησιμοποιείται σε κρέμες περιποίησης προσώπου, σώματος 

και χεριών σε συγκέντρωση 1-5%. Έχει εξαιρετική ικανότητα διαβροχής 

των ανόργανων αντιηλιακών ουσιών, π.χ. του διοξειδίου του τιτανίου και 

χρησιμοποιείται σε αντιηλιακά προϊόντα, καθώς και σε προϊόντα μέικ-απ 

και κραγιόν σε συγκέντρωση 1-10%. Επίσης προστίθεται σε συγκέντρω-

ση 1-8% και σε προϊόντα για τα μαλλιά (σαμπουάν, conditioners, leave-

on) για να μειώσει την ερεθιστική δράση των καθαριστικών επιφανεια-

Πίνακας 1.4 % Σύσταση του ελαίου Αβησσυνίας

Λιπαρό οξύ Βαθμός ακορεστότητας % περιεκτικότητα

Παλμιτικό C16:0 1-5

Παλμιτολεϊκό C16:1 0,5

Στεαρικό C18:0 0,5-3,0

Ολεϊκό C18:1 10,0-25,0

Λινολεϊκό C18:2 7,0-15,0

Λινολενικό C18:3 2,0-7,0

Εικοσανοϊκό C20:0 0,5-2,0

Εικοσανοϊκό C20:1 1,0-6,0

Εικοσιδιανικό C22:0 1,0-3,0

cis-13-εικοσιδιανικό οξύ C22:1 50,0-65,0
Τετρακοσιανικό C24:0 1,0

Τετρακοσιανικό C24:1 2,0

Εικόνα 1.1 Κλινική μελέτη αποτελεσματικότητας Ελαίου Αβησσυνίας. 
Ι: Χρήση κρέμας με 2% έλαιο Αβησσυνίας για 4 φορές /ημέρα,   
ΙΙ: Χρήση κρέμας με 2% νερό αντί  του ελαίου Αβησσυνίας για 4 φορές /ημέρα 
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κοενεργών και βοηθά στο εύκολο κτένισμα των ξηρών και μπερδεμένων 

μαλλιών.

Έλαιο αβοκάντο

Παραλαμβάνεται με ψυχρή πίεση νωπών καρπών του τροπικού φυτού 

Persea gratissima (Persea americana Mill) της οικογένειας των Δαφνο-

ειδών (Lauraceae) και καλλιεργείται στη Ν. Αμερική, στο Μεξικό, στην 

Καλιφόρνια κ.λπ. Μετά την πίεση των καρπών, που περιέχουν μέχρι 30% 

λάδι, ακολουθεί ο εξευγενισμός (ραφινάρισμα) του ελαίου αφού πρώτα 

αποχωριστεί το νερό και τα υδατοδιαλυτά συστατικά.

Αποτελείται κυρίως από τριγλυκερίδια των λιπαρών οξέων ελαϊκό και 

λινελαϊκό. Σε μικρότερες ποσότητες περιέχονται και τριγλυκερίδια του 

παλμιτικού και του παλμιτοελαϊκού οξέος. Επίσης, περιέχει υψηλή συ-

γκέντρωση ασαπωνοποίητων συστατικών όπως είναι τα φωσφολιπίδια, 

οι φυτοστερόλες, οι βιταμίνες Α, D και Ε κ.λπ. 

Έχει μαλακτικές, επουλωτικές και ήπιες αντιηλιακές ιδιότητες. Χαρα-

κτηρίζεται από γρήγορη διαδερμική απορρόφηση και δείχνει εξαιρετική 

ικανότητα στη μεταφορά δραστικών ουσιών μέσα στο δέρμα.

Χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα κυρίως για ξηρά και απο-

λεπιζόμενα δέρματα. Όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους 

τύπους δέρματος γιατί έχει την ικανότητα να ρυθμίζει το υδρολιπιδικό 

υμένιο επειδή περιέχει ακόρεστα λιπαρά οξέα. Επίσης, μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί σε αντιηλιακά προϊόντα, σαμπουάν, αφρόλουτρα κ.λπ.

Έλαιο ελαΐδος της Γουινέας

Το έλαιο ελαΐδος της Γουινέας προέρχεται από τα σπέρματα του φυ-

τού Elaeis guineensis της οικογένειας των Αρεκοειδών (Arecaceae). Εί-

ναι ένα είδος φοίνικα, εγγενές στη δυτική και νοτιοδυτική Αφρική και 

Μαδαγασκάρη, αλλά φύεται πλέον και στη Σρι Λάνκα, στη Μαλαισία, 

Σουμάτρα, στην Κεντρική Αμερική, στις Δυτικές Ινδίες και σε πολλά 

νησιά του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού. Περιέχει καροτενοειδή, 

αντιοξειδωτικές τοκοφερόλες και τοκοτριενόλες. Επειδή έχει χρώμα κί-

τρινο/πορτοκαλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φυσική χρωστική. Έχει 

μαλακτική δράση που διαρκεί.

Έλαιο ηλίανθου

Το έλαιο ηλίανθου προέρχεται από τα σπέρματα του φυτού Helianthus 

annuus που ανήκει στην οικογένεια των Αστεροειδών (Asteraceae). Πε-

ριέχει λεκιθίνη, τοκοφερόλες και καροτενοειδή. Έχει μαλακτική δράση 

και δεν θεωρείται φαγεσωρογόνο.
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Έλαιο καλέντουλας

Το έλαιο καλέντουλας είναι το ελαιώδες εκχύλισμα των αποξηραμένων 

λουλουδιών του φυτού Calendula officinalis, που ανήκει στην οικογένεια 

των Αστεροειδών (Asteraceae) και είναι εγγενές στη Δυτική Ευρώπη, 

στην Νοτιοδυτική Ασία, ενώ φύεται και στη Μεσόγειο. Η ονομασία κα-

λέντουλα, σύγχρονη Λατινική, είναι υποκοριστικό του calendae, που 

σημαίνει «μικρό ημερολόγιο» ή «μικρό ρολόι». To έλαιο περιέχει καρο-

τενοειδή, τερπένια, τριτερπενικά οξέα με μορφή γλυκοσίδη (γλυκόζη, 

γαλακτόζη), στερόλες και σκουαλένιο.

Έχει μαλακτικές, αντιοξειδωτικές καταπραϋντικές, ήπιες αντιφλεγμο-

νώδεις ιδιότητες και χρησιμοποιείται ως αντιγηραντική ουσία. Θεωρείται 

ότι τα περιεχόμενα καροτενοειδή έχουν τοπικό αποτέλεσμα δερματικής 

ευτροφίας, χωρίς όμως να μπορούν να αντικαταστήσουν τη χαμένη ελα-

στικότητα του δέρματος από την ενδογενή γήρανση. Χρησιμοποιείται 

σε προϊόντα για βρέφη, για τα μάτια, σε προϊόντα για βλεννογόνους 

(κραγιόν) και σε προϊόντα για τον ήλιο.

Έλαιο φύτρου του σίτου

Το έλαιο φύτρου του σίτου παραλαμβάνεται με ψυχρή πίεση νωπών 

φύτρων και ακόλουθο εξευγενισμό του φυτού Σίτος ο κοινός ή Triticum 

vulgare της οικογένειας των Σιτηρών (Triticaceae).

Το έλαιο του φύτρου του σίτου (σιτέλαιο) αποτελείται από τριγλυ-

κερίδια των λιπαρών οξέων λινελαϊκό, ελαϊκό και παλμιτικό. Σε μικρό-

τερες ποσότητες περιέχονται τριγλυκερίδια του λινολενικού και παλμι-

τοελαϊκού οξέος. Περιέχει σε υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνη Ε (α,β-

τοκοφερόλες) και σε μικρότερες προβιταμίνη Α (β-καροτένιο), βιταμίνη 

F (PUFA), λεκιθίνη και στερόλες.

Έχει μαλακτικές ιδιότητες, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και 

βοηθά στον σχηματισμό νέων κυττάρων στο δέρμα. Χρησιμοποιείται σε 

Εικόνα 1.2 Elaeis guineensis
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καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε όλους 

τους τύπους του δέρματος και στα μαλλιά.

Έλαιο πασσιφλόρας

Το έλαιο πασσιφλόρας λαμβάνεται από τα σπέρματα του φυτού Παθαν-

θή η σαρκόχρους ή Passiflora incarnata της οικογένειας των Παθανθών 

(Passifloraceae) και είναι πλούσιο σε λινολεϊκό οξύ (70%), ενώ περιέχει 

και ελαϊκό (20%). To φυτό φύεται στην Αφρική, στη Μαδαγασκάρη και 

στη Ν. Αμερική. Το λάδι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, μειώνει και τη 

διαδερμική απώλεια ύδατος και αφήνει το δέρμα απαλό για μεγάλο διά-

στημα, ενώ έχει και λευκαντική δράση. 

1.9.6 Φυτικά εκχυλίσματα
Μολόχα

Η μολόχα ή Malva sylvestris ανήκει στην οικογένεια των Μαλαχοειδών 

(Malvaceae) και είναι διεσπαρμένη σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Η 

λέξη Malvaceae προέρχεται από την ελληνική λέξη μαλακός. Αναπτύσ-

σεται από την παράκτια ζώνη μέχρι αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Η μολόχα 

έχει πυκνό φύλλωμα, με φύλλα παλαμοσχιδή και άνθη κυρίως ρόδινα, 

που φύονται από τον βλαστό. Χρησιμοποιείται κυρίως το υδροβουτυλι-

κό εκχύλισμα των ανθέων της, το οποίο περιέχει πολλά σάκχαρα, όπως 

γλυκουρονικό οξύ, γαλακτουρονικό οξύ, αραβινόζη, γλυκόζη, ραμνόζη, 

γαλακτόζη και λιγότερες ταννίνες και φλαβονοειδή. Τα σάκχαρα αυτά 

σχηματίζουν μια βλεννώδους μορφής μάζα με μαλακτική και ενυδατική 

δράση, διότι μειώνουν τη διαδερμική απώλεια ύδατος. Αναστέλλει τη 

δράση της ελαστάσης και έχει τοπική αντιγηραντική δράση. Έχει αντιο-

ξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Χρησιμοποιείται σε κρέμες περι-

ποίησης τόσο του προσώπου όσο και των ματιών σε συγκέντρωση 2-7%. 

Φραγκοσυκιά

Η φραγκοσυκιά ή Οπουντία η ινδική συκιά ή Opuntia Ficus-Indica 

ανήκει στην οικογένεια των Κακτοειδών (Cactaceae). Προέρχεται από το 

Μεξικό αλλά εισήχθη στην Ευρώπη και έκτοτε έχει σημαντική διασπορά 

και στη Μεσόγειο. Επίσης βρίσκεται στην Αφρική και στην Αυστραλία. 

Δεν έχει κορμό και μπορεί να φτάσει με τα πλατιά επίπεδα σαρκώδη 

φύλλα-βλαστούς της μέχρι και 5 μέτρα. Στα καλλυντικά χρησιμοποιείται 

σε συγκέντρωση 2-5% το υδρογλυκολικό εκχύλισμα των φύλλων-βλα-

στών της, συχνά με την προσθήκη φαινοξυαιθανόλης ως συντηρητικό. 

Το εκχύλισμα περιέχει βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β3 και C, κάλιο και ασβέστιο 

και πισιδικό οξύ, μόριο το οποίο συνδέεται χηλικά με τον σίδηρο (Fe2+) 
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3.1 Λιποσώματα

3.1.1 Γενικά
Τα λιποσώματα είναι λιπιδικές σφαιρικές κλειστές δομές διαμέτρου 

25-5.000 nm, αποτελούνται από υδρόφιλα και υδρόφοβα τμήματα και 

χαρακτηρίζονται ως αμφίφιλα μόρια. Η ονομασία λιπιδικά σφαιρίδια 
ή κυστίδια (lipid vesicles) είναι επίσης αποδεκτή από τη Διεθνή Ένω-

ση Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Applied Chemistry, 

IUPAC).

Παρασκευάζονται με τη διασπορά λιπιδίων σε περίσσεια υδατικής 

φάσης και θεωρούνται μικρογαλακτώματα με εξωτερική φάση το νερό 
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(O/W). Όταν βρεθούν σε υδατικό περιβάλλον προσανατολίζουν το υδρό-

φιλο (πολικό) τμήμα τους προς τα μόρια του νερού, ενώ το υδρόφοβο 

ακολουθεί τέτοιους προσανατολισμούς, ώστε να μειώνονται οι υδρόφι-

λες αλληλεπιδράσεις και έτσι να σχηματίζονται λιπιδικές διπλοστιβάδες. 

Τα λιποσώματα παρασκευάζονται κυρίως από φωσφολιπίδια, αν και 

χρησιμοποιούνται και στερόλες όπως η χοληστερόλη. Τα φωσφολιπίδια 

είναι εστέρες πολυ-αλκοόλης με ένα μόριο φωσφορικού οξέος και λιπαρά 

οξέα. Τα φωσφολιπίδια διακρίνονται σε: α) γλυκεροφωσφολιπίδια και 

β) σφιγγοφωσφολιπίδια. Τα γλυκεροφωσφολιπίδια περιέχουν δύο λι-

παρά οξέα εστεροποιημένα με ένα μόριο της πολυ-αλκοόλης γλυκερόλης 

(Σχήμα 3.1). Η τρίτη υδροξυλομάδα της γλυκερόλης συνδέεται με ένα 

μόριο φωσφορικού οξέος, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ενωθεί με 

κάποιο άλλο μικρό πολικό μόριο Ζ όπως χολίνη (φωσφατιδυλοχολίνη, 

PC), σερίνη (φωσφατιδυλοσερίνη, PS), αιθανολαμίνη (φωσφατιδυλοαι-

θανολαμίνη, PE), ινοσιτόλη (φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη, PI) κ.ά. (Πίνακας 

3.1) . Τα σφιγγοφωσφολιπίδια αντί γλυκερόλης έχουν τη σφιγγοσίνη, η 

οποία φέρει δυο υδροξυλομάδες (Σχήμα 3.1).

Στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται η οργάνωση των φωσφολιπιδίων σε υδα-

τικό περιβάλλον, με τις υδρόφοβες αλυσίδες αντικριστά τοποθετημένες 

και τις πολικές κεφαλές διαταγμένες προς το νερό. 

Πίνακας 3.1
Γλυκερο-
φωσφολιπίδιο

Ζ= Kαθαρό φορτίο 
σε pH=7

Φωσφατιδυλοχολίνη 
(PC)

0

Φωσφατιδυλο-
σερίνη (PS)

-1

Φωσφατιδυλο-
αιθανολαμίνη (PE)

0
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Τα φωσφολιπίδια, ανάλογα με το φορτίο του πολικού τμήματος (Ζ), 

διακρίνονται σε ουδέτερα, θετικά και αρνητικά φορτισμένα.

Στα ουδέτερα ανήκουν οι φωσφατιδυλοχολίνες, οι φωσφατιδυλοαι-

θανολαμίνες και οι σφιγγομυελίνες. Τα αρνητικά φορτισμένα είναι η 

φωσφατιδυλογλυκερόλη και η φωσφατιδυλοσερίνη.

Τα λιπαρά οξέα που λαμβάνουν μέρος στον σχηματισμό των λι-

ποσωμάτων μπορεί να είναι κορεσμένα ή ακόρεστα (Πίνακας 3.2) και 

Σχήμα 3.2 Διάταξη λιποσώματος 
στο υδατικό περιβάλλον

Πολικές κεφαλές

Υδρόφοβες αλυσίδες

Λιπαρό οξύ

Λιπαρό οξύ

Σφιγγοσίνη

Γλυκερόλη
Φωσφορικό 

οξύ

Φωσφορικό 

οξύ

Σχήμα 3.1 Ι) Γλυκερολοφω-
σφολιπίδια και ΙΙ) σφιγγοφωσφο-
λιπίδια

Υδατικό περιβάλλον

Λιπαρό οξύ

R
2

R
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διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ιδιότητες των λιποσωμάτων όπως 

η σταθερότητα, ο αριθμός των στιβάδων που θα έχουν και η ικανότητά 

τους να διαπερνούν την κεράτινη στιβάδα. 

3.1.2 Σύγκριση λιποσωμάτων και βιολογικών μεμβρανών
Οι βιολογικές μεμβράνες έχουν ως κύρια λειτουργία τους τον διαχωρισμό 

των κυττάρων από το εξωτερικό περιβάλλον τους. Σημαντικά συστατικά 

τους είναι τα λιπίδια (φωσφολιπίδια και χοληστερόλη) και οι πρωτεΐνες, 

οι οποίες έχουν ενζυμική κυρίως λειτουργία. Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ 

υπάρχει τεράστια δομική και λειτουργική διαφοροποίηση μεταξύ των 

κυττάρων διαφορετικών ιστών, η λιπιδική διπλοστιβάδα αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των κυτταρικών μεμβρανών. Σύμφωνα με το πρό-

τυπο του «ρευστού μωσαϊκού», οι κυτταρικές μεμβράνες αποτελούνται 

από τη λιπιδική διπλοστιβάδα που φέρει λιπίδια όπως φωσφολιπίδια 

και χοληστερόλη και από τις πρωτεΐνες, οι οποίες βρίσκονται χαλαρά 

τοποθετημένες πάνω ή μέσα στη διπλοστιβάδα και επιτελούν τις ενζυ-

μικές λειτουργίες τους. Τα φωσφολιπίδια έχουν το πολικό τμήμα τους 

προσανατολισμένο προς την εξωτερική επιφάνεια και το υδρόφοβο προς 

το εσωτερικό (Εικόνα 3.1).

Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες είναι ιδιαίτερα δυναμικές δομές και τα 

γειτονικά λιπίδια μπορούν να αλλάζουν θέσεις περίπου χίλιες φορές το 

δευτερόλεπτο. Η κυτταρική μεμβράνη χαρακτηρίζεται ως «υγρό μωσα-

ϊκό», διότι η ευκαμψία των λιπιδίων επιτρέπει την αναδιαμόρφωση και 

Πίνακας 3.2 Λιπαρά οξέα που συμμετέχουν συνήθως στον σχηματισμό 
λιποσωμάτων

CH3(CH2)14COOH Παλμιτικό

CH3(CH2)15COOH Στεατικό

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH Παλμιτελαϊκό

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Ελαϊκό

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2 (CH2)6COOH Λινελαϊκό

CH3(CH2)2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH Λινολενικό

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4(CH2)2COOH Αραχιδονικό
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την ανακατάταξη των πρωτεϊνών χωρίς να προκαλείται μεγάλη ανατα-

ραχή στη λιπιδική διπλοστιβάδα. 

Η διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης αποδίδεται κυρίως στη 

δυναμική διαμόρφωση της χοληστερόλης, η οποία είναι τέτοια ώστε να 

επιτρέπει τη ρευστή θερμοδυναμική κατάσταση της διπλοστιβάδας και 

να εμποδίζει τη μετατροπή της σε στερεά, συμπαγή φάση.  

Τα σύμπλοκα των φωσφολιπιδίων με τις πρωτεΐνες του μωσαϊκού ρευ-

στού σχηματίζουν υδρόφοβες και υδρόφιλες θύρες.

Η διάβαση της κυτταρικής μεμβράνης από μη  ηλεκτρολύτες μπο-

ρεί να εξηγηθεί με βάση το γεγονός ότι η βιολογική μεμβράνη συμπε-

ριφέρεται συνολικά ως μια συνεχής υδρόφοβη φάση και τα τμήματά 

της δημιουργούν διαύλους νερού ή πόρους, δημιουργώντας έτσι οδούς 

μεταφοράς, παράλληλα με τη διαδικασία διάχυσης.

Η διάβαση της κυτταρικής μεμβράνης από ηλεκτρολύτες  γίνεται 
διαμέσου διαύλων που δημιουργούνται από τη σύζευξη των υδρόφιλων 
περιοχών των πρωτεϊνών ή των πολικών κεφαλών των φωσφολιπιδίων.

Συμπερασματικά, τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών φαίνεται να 

εξυπηρετούν τις εξής λειτουργίες:

• Δημιουργούν την κατάλληλη ρευστότητα, ώστε να εξυπηρετούνται 

οι λειτουργίες των πρωτεϊνών.

• Δημιουργούν διαύλους για την είσοδο νερού και ιόντων

• Μεταφέρουν βιοχημικά σήματα κατά μήκος της μεμβράνης

Τα λιποσώματα με το υδρόφιλο εσωτερικό τους και τη λιπιδική διπλο-

στιβάδα που τα διαχωρίζει από το εξωτερικό περιβάλλον παρουσιάζουν 

δομικές ομοιότητες με την κυτταρική μεμβράνη. Τα υδρόφιλα και τα 

Εικόνα 3.1 Τα μόρια Α είvαι φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμβράvnς. Τα μόρια 
Β είvαι πρωτεϊvες, οι οποίες βρίσκονται διασκορπισμέvες πάvω και μέσα στη δι-
πλοστιβάδα τωv φωσφολιπιδίωv σαν μωσαϊκό.

Β

Α

Υδρόφιλο τμήμα

Υδρόφοβο τμήμα
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υδρόφοβα τμήματά τους αλληλεπιδρούν ιδανικά με υδρόφιλες και υδρό-

φοβες θύρες των βιολογικών μεμβρανών.

3.1.3 Φυσικοχημικές ιδιότητες των λιποσωμάτων
Oι φυσικοχημικές ιδιότητες των λιποσωμάτων καθορίζονται από το μέ-

γεθός τους και τον αριθμό των στιβάδων τους, την ικανότητα όγκου 

εγκλωβισμού και το ζ-δυναμικό.

Μέγεθος των λιποσωμάτων 

Το μέγεθος του λιποσώματος και ο αριθμός των στιβάδων του εξαρ-

τώνται από τη μέθοδο παρασκευής.

Η ταξινόμηση των λιποσωμάτων ανάλογα με το μέγεθός τους και 

τον αριθμό των στιβάδων τους είναι η ακόλουθη: πολυλιποσώματα 

(Μultivesicular vesicles, MVVs), μονοστιβαδικά (Unilamellar vesicles, 

ULVs) και πολυστιβαδικά (Multilamellar vesicles, MLVs). Τα μονοστι-

βαδικά μπορεί να είναι μεγάλα (Large unilamellar vesicles, LUVs) ή 

μικρά (Small unilamellar vesicles, SUVs) (Εικόνα 3.2) . 

Tα MLVs είναι ο απλούστερος τύπος λιποσωμάτων και χαρακτηρί-

ζονται από αρκετές ομόκεντρες διπλοστιβάδες, όπου η μια διαχωρίζεται 

από την άλλη από την υδατική φάση. Η διάμετρός τους κυμαίνεται από 

500 nm έως λίγα μm.

Tα LUVs αποτελούνται από μία διπλοστιβάδα και το μέγεθός τους 

κυμαίνεται από 100 έως 1.000 nm. Σε σύγκριση με τα MLVs, τα LUVs 

έχουν μεγαλύτερη αναλογία υδατικής φάσης και θεωρούνται κατάλληλα 

για τον εγκλωβισμό υδρόφιλων ουσιών.

Εικόνα 3.2 ULV= μονοστι-
βαδικό, DBV=διπλοστιβαδικό, 
MLV=πολυστιβαδικό και 
MVV=πολυλιπόσωμα
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• O πολλαπλασιασμός (proliferation)

• H επαναδιαμόρφωση (remodeling)

Aνεξάρτητα από την αιτιολογία της πληγής, η διαδικασία της επιδιόρ-

θωσης είναι παρόμοια. Μια πληγή έχει αποτέλεσμα την καταστροφή του 

ιστού, η οποία διεγείρει μια φυσιολογική ανταπόκριση για να παραγάγει 

την αιμόσταση, να ξεκινήσει τη διαδικασία της φλεγμονής, τον πολλα-

πλασιασμό και την ανασυγκρότηση.

Οι οξείες (acute) πληγές περιλαμβάνουν τις χειρουργικές τομές, τις 

θερμικές πληγές, τις εκδορές και τα σκισίματα με κύρια συνδεδεμένη 

επιπλοκή τη μόλυνση. Η επούλωση των πληγών ρυθμίζεται από τις κυτο-

κίνες και τους παράγοντες ανάπτυξης (growth factors) που απελευθε-

ρώνονται δίπλα στο κέντρο της πληγής. Γενικά, οι οξείες πληγές τείνουν 

να επουλωθούν εντός τριών (3) εβδομάδων.

Οι χρόνιες πληγές (chronic wounds) επιδεικνύουν καθυστερούμε-

νη επούλωση δώδεκα (12) εβδομάδων μετά την αρχική προσβολή του 

ιστού και συχνά έχουν ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη παθολογική 

φλεγμονή.

Οι χειρουργικές τομές είναι συνήθως καθαρές και προκαλούν ελά-

χιστη απώλεια στιβάδας και διάρρηξης. Αυτές οι πληγές μπορούν να 

κλείσουν αμέσως με συρραφή και τείνουν να επουλωθούν γρήγορα. Aυτό 

αποκαλείται επούλωση πρωταρχικού σκοπού. Όταν η απώλεια της στι-

Εικόνα 5.1 Στάδια Επούλωσης πληγής «Wound Healing phases.  
Πηγή: http://www.dillerlaw.com 

Θρόμβος αίματος

Κάκαρο πληγής

Ινοβλάστες

Μακροφάγα κύτταρα

Αιμοφόρο αγγείο

Υποδόριο λίπος

Πολλαπλασιασμός ινοβλαστών

Πρόσφατη  
επουλωμένη επιδερμίδα

Πρόσφατο  
επουλωμένο χόριο

Αιμοστατική φάση

Φλεγμονώδης φάση

Φάση  
επαναδιαμόρφωσης

Πολλαπλασιαστική φάση



97

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

βάδας (ιστού) έχει γίνει περισσότερο εκτενής, τα άκρα δεν μπορούν να 

προσεγγιστούν ή η πληγή πρέπει να μείνει ανοιχτή εξαιτίας της σήψης, 

η σχετική διαδικασία παρατείνεται καθώς η απώλεια δέρματος  (ελάτ-

τωμα) πρέπει να γεμίσει με εκτενή κοκκιώδη ιστό (granulation tis-
sue). Aυτή η διαδικασία ορίζεται ως επούλωση δευτεροταγούς σκοπού. 
Μεγάλες απώλειες μπορούν να επουλωθούν με αυτό τον τρόπο, αλλά 

το τελικό κοσμητικό αποτέλεσμα είναι, συχνά, κατώτερο εκείνου της 

πρωταρχικής επούλωσης.

Πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την επούλωση είναι 

γνωστοί, όπως: η κακή διατροφή, η υποξία, η ανοσοκαταστολή, οι χρό-

νιες ασθένειες και τα χειρουργεία. 

5.2 Η φυσιολογία της επούλωσης της πληγής
Η διαδικασία της επούλωσης περιγράφεται στις παρακάτω εικόνες. Οι 

κυτοκίνες παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της επούλωσης 

και προσδίδουν ένα κεντρικό σήμα για διάφορα είδη κυττάρων και στά-

δια στην επούλωση.

Αιμόσταση (Haomastasis)

Τη στιγμή της χειρουργικής τομής πραγματοποιείται τραύμα στη μακρο-

αγγειακή και μικροαγγειακή περιοχή. Η άμεση ανταπόκριση του οργα-

Σχήμα 5.1 Η επίδραση των κυτοκινών στα στάδια της επούλωσης. 
Πηγή: T.Wildetc., Nutrition, 26:862–866 (2010)

Αιμόσταση

Φλεγμονή Φλεγμονή

Τραύμα

Υποξία

Αγγειογένεση

Επουλωμένη πληγή

Επιθήλιο

Κυτοκίνες

Ινοβλάστες

Συστολή

Σύνθεση  
κολλαγόνου

Σύνθεση  
πρωτεο-

γλυκανών

Αναπτυγμένος 
πληθυσμός  
ινοβλαστών

Μετανάστευση και 
πολλαπλασιασμός

Λύση  
κολλαγόνου 

(MMPs)

Μακροφάγα 
Κοκκιοκύτταρα

Πήξη  
αιμοπεταλίων

Επαναδιαμόρφωση

Πρωτεϊνική σύνθεση  
και συστολή πληγής

Κυτταρική μετανάστευση  
και πολλαπλασιασμός



98

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Eικόνα 5.2 Η αλληλουχία της διαδικασίας της επούλωσης της οξείας πληγής. 
Πηγή: http://www.cell.com

νισμού είναι να εμποδίσει την απώλεια του αίματος και να προαγάγει την 

αιμόσταση. Κατεστραμμένα αρτηριακά αγγεία γρήγορα συστέλλονται. 

Αγγεία μέχρι διαμέτρου 5 mm μπορούν πλήρως να κλείσουν, λόγω της 

συστολής. Εντός λίγων λεπτών η μειωμένη ροή του αίματος που προκα-

λείται ρυθμίζεται από τη σύσφιξη του αρτηριδίου, οδηγεί σε υποξία του 

ιστού και οξέωση. Αυτό προάγει την παραγωγή του νιτρικού οξειδίου, 

της αδενοσίνης και άλλων αγγειοδραστικών μεταβολιτών, για να προ-

καλέσουν μια αντανάκλαση των αρτηριακών αγγείων. Ταυτόχρονα η 

απελευθέρωση της ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα (βασεόφιλα) επίσης 

δρα για να αυξήσει την αγγειοδιαστολή, να αυξήσει την αγγειακή δια-

περατότητα και να διευκολύνει τη μετακίνηση των φλεγμονωδών κυττά-

ρων εντός του εξωκυττάριου χώρου, γύρω από την πληγή. Αυτό εξηγεί 

την ερυθρότητα και τη διογκωμένη εμφάνιση των αρχικών πληγών.

(A) Φλεγμονώδης φάση

(Γ) Ωρίμαση

(Β) Πολλαπλασιαστική φάση/Επαναθηλιοποίηση

Τρίχα

Επιδερμίδα

Χόριο

Υπόδερμα

Ινοβλάστης
Ουδετερόφιλο

Αιμοπετάλιο
Τριχοειδή

Κολλαγόνο

Σμηγματογόνος 

αδένας

Ιδρωτοποιός 

αδένας

Κοκκιώδης 

ιστός

• Μυοινοβλάστες�συστολή πληγής

•  Αιμοπετάλιο-προερχόμενος συντελεστής ανάπτυξης 

(PDGF), TGF-β

• MMP-2, MMP-7

Νέο αιμοφόρο 

αγγείο

Μακροφάγο
Μονοκύτταρο

Επιθηλιακό 

κύτταρο

• Κερατινοκύτταρο, μετανάστευση, επαναθηλιοποίηση

• FGF-2, -7, -10

• Μεταλλοπρωτεϊνάση (MMP) 1

• Σύνθεση κολλαγόνου, αγγειογένεση

• Κοκκιώδης ιστός: ινοβλάστες

• Υποξία-εκκινούμενος συντελεστής (HIF)-1α, VEGF A, FGF-2

• Πήξη

• Θρομβοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα

• Προφλεγμονώδη νευροπεπτίδια: ουσία P, νευροκίνη Α

• Ισταμίνη, λευκοτριένια, θρομβίνη

• TGF-β, παράγοντας ανάπτυξης ινοβλάστη 2
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