
VITILIGÓS BŐRRE

VITIX



▪ A VitiligoA vitiligo (Leucopathia acquisita) egy szerzett 

idiopatikus (más betegségre nem visszavezethető)  

rendellenesség, ahol a kialakuló foltokból hiányoznak a 

működő melanociták.

▪ A vitiligo oka ismeretlen, a betegség jelenleg nem 

gyógyítható, csak kezelési módszerek léteznek

▪ Az átlagos megjelenési életkor, a 20. év.

▪ Nem fertőző betegség

A  VITILIGÓRÓL általában



A foltok általában fehér hatást keltenek, konvex (mindkét 

oldalán domború) éleik vannak, és változó számban és 

kiterjedésben lehet jelenek meg. 

A foltok a test bármely részén megjelenhetnek

A leggyakrabban érintett testrészek: 

Arc

Kézfej

Hónalj

Köldök

Anogenitális rész körüli bőr

Az alsó végtagokon a sípcsont feletti bőr

A  VITILIGÓRÓL általában



▪ A betegség a Föld lakosságának körülbelül 1-2%-át érinti.

▪ Magyarországon mintegy 100-200 000 vitiligós beteg van, 

közöttük sok a gyermek.

A  VITILIGÓRÓL általában



A Vitiligo típusai:

• Lokalizált csak egy jól körülhatárolható területen jelenik meg

• Generalizált az egész testfelületen szétszórva

• Univerzális az egész testfelszínt uralja 

• Szegmentális csak a test egyik oldalát érinti

• Akrofaciális az akrákat (újjak, sarlak, száj körüli régió)

A  VITILIGÓRÓL általában



A kialakult foltok egyes esetekben állandó méretűek 

maradnak, de többnyire lassú növekedést mutatnak, ami néha 

évekre vagy véglegesen megáll, néha rohamossá válik. 

Ritka esetben a teljes testfelületen szétterjed és teljes pigment 

vesztést okoz.

A  VITILIGÓRÓL általában



A legtöbb esetben a foltok elhelyezkedése a test két 

oldalán nagyjából szimmetrikus. Nem ritka eset, hogy a 

pigmenthiányos foltban a szőrzet is elveszti a színét.

A vitiligo gyakran családi halmozódást mutat. Számos 

eset ismert, amikor családon belül, vérrokonok körében 

többen is érintettek a betegségben. 

Ez pedig nyilvánvalóan arra utal, hogy a vitiligóra való 

hajlam bizonyos fokig örökölhető.

A  VITILIGÓRÓL általában



A vitiligóban szenvedő emberek nagy része jó 

általános egészségi állapotnak örvend.

Maga a betegség - másodlagos veszélyeket rejt 

gyors leégés a napon, 

lelki terhet jelent a foltok elviselése

A  VITILIGÓRÓL általában



A vitiligót társbetegségek is kísérhetik, például:

pajzsmirigy betegség

savhiányos gastritis

Diabetes mellitus (cukorbetegség)

Addison-kór (idült, elsődleges mellékvesekéreg-

elégtelenség)

Anaemia perniciosa (vészes vérszegénység) 

stb….

Vitiligonál a bőrgyógyász illetve a szakorvosok feladata az 

esetleges társbetegségek, gócok, hiányállapotok 

felderítése és kezelése.

A foltokban kimutatható: kalcium anyagcsere zavar, 

oxidatív szabad gyökök nagy száma

A  VITILIGÓRÓL általában



A vitiligo semmi esetre sem tekinthető egyszerű 

kozmetikai problémának, ez egy valódi megbetegedés -

annak ellenére, hogy bőrgyógyászok és orvosok egy 

része csak szépséghibának, esztétikai problémának 

tekinti a vitiligót.

Igen ritka esetben a vitiligo spontán "gyógyul" 

(tünetmentessé válik), anélkül, hogy a beteg bármit tett, 

vagy életvezetésén bármit változtatott volna ennek 

érdekében.

A  VITILIGÓRÓL általában



A  VITILIGÓRÓL általában

Ha a betegség oka nem is ismert, létezik néhány 

feltételezés erre vonatkozóan:

•A legszélesebb körben elfogadott hipotézis szerint a 

vitiligo autoimmun-betegség, vagyis a test védekezőrendszere

maga pusztítja el a melanocitákat, 



A  VITILIGÓRÓL 

általában

•Megfigyelték, hogy a vitiligo gyakran jelenik meg komoly lelki 

trauma után, vagy hosszabban tartó súlyos lelki terhelés során. 

•Következő feltevés szerint a melanint előállító sejtekben a 

pigment-előállítás melléktermékeként keletkezik a sejteket 

belülről tönkre tevő méreg.

A pigmenthiány kezelésére számtalan anyaggal, számtalan 

módon, számos eljárás ismert, de ezek hatásfoka, illetve 

tartóssága általában rendkívül alacsony. Egy-egy folt eltűnik, de 

másutt jön helyette egy (gyakran több) másik.



A beteg az alábbi döntéseket hozhatja meg:

- nem kezelteti a vitiligót

- kezelteti a vitiligót (a bőrgyógyásszal közösen 

kiválasztva a kezelési módszert vagy módszereket).

A betegnek lehetősége van vitiligóval kiemelten foglalkozó 

bőrgyógyászt illetve intézményt választani.

A vitiligónál a diagnózis felállítása és a kezelés 

felügyelete, ellenőrzése BŐRGYÓGYÁSZ SZAKORVOSI 

FELADAT!

A  VITILIGÓRÓL általában



VITIX
VITIX  A VITILIGO KEZELÉSÉNEK PILLÉRE



▪ A melanocita veszteség pótlása a melanociták

osztódásának stimulálásával

▪ A menalociták környezetének javítása

CÉLOK A VITILIGO KEZELÉSÉBEN 

VITIX



▪ Napfény terápia 

▪ PUVA terápia

▪ UVB terápia

▪ Excimer Laser

MENALOCITA VESZTESÉG HELYREÁLLÍTÁSA = 

fényterápiával

VITIX



▪ Korrigálni a melanocitákban a hibás kálcium 

szállítást

▪ Korrigálni a helyi immunológiai zavart

▪ Az oxidatív stressz kivédése

A MENALOCITÁK KÖRNYZETÉNEK JAVÍTÁSA 

VITIX



▪A kálcium anyagcsere zavara a legtöbb vitiligós esetben  
megfigyelhető(5)
▪Calcipotriol fényterápiával kombinálva, klinika vizsgálatok 
alapján kevés hatást mutatott (6)(7)(8) (D vitamin származék)
▪Mellékhatások :Calcipotriol arcon alkalmazva erythema 
esetén

(5)Schallreuter Wood Ku. Defective calcium transport in vitiliginous melanocytes . Arch Dermatol Res. 1998;288:11-13.
(6)D. Parsad. Combination of Puvasol and topical calcipotriol in vitiligo. Dermatology 1998;198:167-170.
(7)D. Parsad .Calcipotriol in vitiligo  a preliminary study . Pediatr. Dermatol.1999;16:317-320
(8)Ameen M. Topical calcipotriol as monotherapy and in combination with psoralen plus ultraviolet in the treatment of vitiligo. 
Brit J Dermatol.2001;145: 476-479.

A MELANOCITÁK HIBÁS KALCIUM 

ANYAGCSERÉJÉNEK JAVÍTÁSA (CALCIPOTRIOL)

VITIX



▪A T-limphocyták résztvehetnek a  melanocyták
eltüntetésében auto-immun folyamatokon keresztül(9)

▪ Klinikai vizsgálatokat végeztek helyi kortikoszteroidok illetve
kalcineurin gátlók (Tacrolimus, Pimecrolimus) 
felhasználásával (10)(11)(12)(13)(14)

(9)Le Poole C, Wankowicz K. Autoimmune aspects of depigmentation in vitiligo . J Invest Dermatol.2004;1:68-72.
(10)Kostovic K. New treatment modalities for vitiligo : focus and topical immunomodulators.  Drugs . 2005;65:447-59. 
(12)Coskun B; Topical 0,05%clobetasol propionate versus  pimecrolimus ointment in vitiligo.Eur J. Dermatol. 2005;15(2) 
:88-91.
(13)Westerhof W. Left right comparison study of the combinaion of fluticasone propionate and UVA vs either fluticasone 
propionate or UVA alone for the long term treatment of vitiligo. Arch Dermatol. 1999;135:1061-1066.
(14)Grimes PL. Topical Tacrolimus for repigmentation of vitiligo. J. Am Acad Dermatol 2002 ;47:789-791.

A lokális immunrendszer zavarának kijavítása  

VITIX



▪ A klinikai eredmények nagyon eltérőek a tanulmányoktól

▪ A kezelés időtartama max. 3 hónap

▪ Mellékhatások: acne, hirsutizmus,couperózis, bőr atrófia

Ha a kezelés tovább tartott 3 hónapnál

▪ A kezelés csak akkor volt eredményes, ha fényterápiát is 

alkalmaztak

DERMOKORTIKOIDOK

VITIX



▪ Klinikai tanulmányok kimutatták, jelentős eredmény érhető 
el napfény terápával és Excimer lézerrel.

▪ Maximális időtartama: 2 hónap, elkerülvén a hosszú távú 
lehetséges mellékhatásokat. 

▪ Hatékony eredmény: már 6 hónapos kezelés után, ha 
fényterápiával együttesen alkalmazzák. 

▪ (12)Coskun B; Topical 0,05%clobetasol propionate versus  pimecrolimus ointment in vitiligo.Eur J. Dermatol. 2005;15(2) :88-91.
▪ (14)Grimes PL. Topical Tacrolimus for repigmentation of vitiligo. J. Am Acad  Dermatol 2002 ;47:789-791.

TACROLIMUS / PIMECROLIMUS

VITIX



▪ Magasabb hidrogén-peroxid szintet találtak a vitiligós
bőrben, mely összefügg a gyenge kataláz aktivitással. 

▪ Helyi kezelés: a pseudo-cataláz fényterápiával együtt
alkalmazva kitűnő eredményeket mutat.

(16)Schallreuter Ku, Moore J. Epidermal H2O2 accumulation alters Tetrahydrobioptenn recycling in vitiligo. J. Invest Dermatol 2001;116:167-174. 
(17)Schallreuter Ku. Treatment of vitiligo with a topical application of pseudocatalase and calcium in combination with short term UVB exposure . 
Dermatology. 1995:190:223-229
(18)Khemis A; Ortonne JP. Nouv Dermat. 2004

Az oxidatív stressz ellensúlyozása

VITIX



▪ ViTiX® nem káros

▪ ViTiX® nincsenek mellékhatások 

▪ ViTiX® fényterápiával együtt akár hosszú ideig is 

alkalmazható

ViTiX® AZ EGYEDÜLI LOKÁLIS KEZELÉS 

MELLÉKHATÁSOK NÉLKÜL

VITIX



Valamennyi lokális kezelés eredményességét egyértelműen 

fokozza az ezzel együtt járó fényterápia.   

A FÉNYTERÁPIA A KULCSA A VITILIGÓ EREDMÉNYES 

LOKÁLIS KEZELÉSÉNEK 

VITIX



UVB TERÁPIA :

▪ nem alkalmazható gyerekeknél 4 éves kor alatt

PUVA TERÁPIA : 

▪ nem alkalmazható 12 éves kor alatt

▪ nem alkalmazható, ha meghaladja a teljes bőr felület 
20%-át. 

A FÉNYTERÁPIA ELLEN

VITIX
VITIX



- A Vitiligo frusztráló állapot

- az orvosi eredmények kiábrándítóak

- a bőrgyógyásznak lelkileg is foglalkoznia kell a pácienseivel és 
javasolni egy megfelelő kezelést. 

VITIX



KEZELÉSEK A HYPOPIGMENÁCIÓ ELLENI HARCBAN

VITIX

VITIX



VITIX: TERMÉKCSALÁD VITILIGÓS BŐRRE

Vitix Gel

50 ml
Viticolor 

50 ml



VITIX

GÉL A VITILIGÓS BŐR KEZELÉSÉRE



VITIX  2014-BEN

VITIX a leghatékonyabb alternatív kezelési mód

VITIX a legbiztonságosabb alternatív kezelési mód

VITIX



KLINIKAI TESZT

VITIX



VITIX



EREDMÉNYEK

A folt méretének csökkenésének valószínűsége 50% -

kal magasabb Vitix használatával mint az nélkül

(17,7% vs. 35,3%)

VITIX

ViTiX + narrow band UVB vs. narrow band UVB

Dr. A.Kemis, Prof. JP.Ortonne, Hôpital de l’Archet – Nice 2002

20 beteg – 6 hónap – planimetrkus analízis UV fény alatt



ViTiX heliotherapiával vs. heliotherapia 
önnmagában

Dr. Y.Gauthier, CHU de Bordeaux– 2003

20 beteg – 4 hónap

VITIX
VITIX



EREDMÉNYEK
Az alanyok 50%-a akik reagáltak a kezelésre gyorsabban 
pigmentálódtak vissza a VITIX segítségével.

ViTiX-es napfénykezelés a napfénykezeléssel szemben

Dr. Y.Gauthier, CHU de Bordeaux– 2003

20 páciens– 4 hónap

VITIX
VITIX



KÖVETKEZTETÉS

Vitix 50%-al növeli a kielégítő 
repigmentációt

VITIX
VITIX



▪Vitiligo sokoldalú betegség
➢genetikai, immunológiai, oxidativ faktorok hidrogén peroxid felhalmozódással..

▪A kezelés eredményessége függ a Vitiligo stádiumától:

➢A leginkább visszafordítható az első stádium, részleges melanocita veszteség

➢A kevésbé visszafordítható a második stádium, teljes melanocita veszteség

▪A helyi kezelést szükséges kiegészíteni napfényterápiával a 

hatékonyság növelése érdekében. 

MILYEN HATÁSFOKA VAN A VITILIGO KEZELÉSNEK?

VITIX
VITIX



A BŐR FEDŐ GÉL

VITICOLOR



▪ Válogatott színező és pigmentáló 

▪ Hosszú távú, biztonságos alkalmazás 

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS

• www.vitix.com

VITICOLOR



VITICOLOR ötvözi a színezést 

és pigmentálást 

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



3 színező összetevő, mely igazodik a festékhiányos 

bőrfelülethez 

CL 42090, CL 19140, CL 14700

Cél: azonnali színt adjon a bőrnek és megkönnyítse 

a termék alkalmazását 

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



2 Pigmentáló összetevő, mely 

hozzájárul a hosszan tartó színhez: 

▪ DHA (dihydroxyacetone) 

▪ Erythrulose

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



DHA (dihydroxyaceton) 

▪ DHA a kozmetikai iparban használt, önbarnítók alkotórésze 

▪ DHA nem toxikus, cukortól származtatott növényi eredetű 

▪ DHA kémiai reakciót vált ki az aminósavak fehérje 

csoportjából, melyek részei a keratin rétegnek a bőr 

felszínén. 

▪ A kapott pigmentek, melanoidák különböző tónusú 

árnyalatokat hoznak létre a sárgától a barnáig.

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



DHA

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



Erythrulóz

▪ Erythrulóz is a biotechnológiai módszerrel előállított királis

szénhidrát

▪ Erythrulóz DHA-val kombinálva mély és egységes bőrszínt

teremt, a nem kívánanatos csíkok nélkül

▪ Köszönhetően a késleltető hatásnak az erythrulóz

meghosszabbítja és tökéletesíti a bőr pigmentációját

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



DHA + Erythrulóz

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



DHA + Eritrulóz, in vivo teszt A háton egy terület kezelve lett

Eritrulózzal + DHA-val

kombináltan, és DHA-val

magában.

Eritrulóz DHA-val kombinálva

sokkal tovább tartó hatást ért el

a nem kívánatos csíkok nélkül,

(14 napos teszt).

A bőr kombináltan kezelt

területe 30%-kal volt

hidratáltabb, mint azon a

területen, ahol csak DHA-t

használtak.

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



Viticolor használata biztonságos hosszú távú 

használatra.

▪ A klasszikus önbarnító összetevők, mint Juglon vagy Lawson 

potenciálisan mérgezőek. Melyeket elkerültek a VITICOLOR 

összeállításakor.  

▪ DHA-nak igazoltan nincs rákkeltő hatása.

▪ Erythrulose kísérletekkel igazoltan, biztonságosan használható a 

kozmetikumokban  

Ref: Markin FJ et al. 
Noncarcinogenicity of dihydroxyacetone by skin painting.

J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. 1984 Vol 5 (4-5), 349-351

VITICOLOR

VITILIGÓS BŐRRE TERVEZETT SZÍNEZÉS



Alkalmazza a VITICOLOR-t a festékhiányos területen 

az ecset segítségével 

HOGYAN ALKALMAZZUK A VITICOLOR-T ?

VITICOLOR



Az ecset lapos felével, kezdje a festékhiányos terület közepéről indulva, majd 

írjon le köröket egészen a határáig

Hagyja megszáradni. 

HOGYAN ALKALMAZZUK A VITICOLOR-T ?

VITICOLOR



8 órával később, ha a kapott szín még túl világos, 

ismételje meg, míg el nem éri a kívánt hatást.

Majd heti 1-2 használattal fenntartható az eredmény

Hogyan vigye fel a VITICOLOR-t?

VITICOLOR


