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Kiedy włos
spada zgłowy
Łysienie jest najczęstszą chorobą

włosów. To głownie łysienie
męskie androgenowe, tysienie

androgenowe u kobiet i tysienie
plackowate.

Dr n. med. Kamila Padlewska,
prof. nadzw. UMMSC, Klinika Oricea

ysienie typu męskiego, które w różnym stopnlu dotyka
większości mężczyzn po 40. roku życia, to trwata utrata
wtosóW rozpoc4mająca się od kątów czołowych i od szczytu

głowy (powstaje wówczas charakterystyczna tonsura).
Dlaczego mężczyźni tracą włosy? W procesie Ęsienia odgrywają

u nich rolę czynniki genetyczne oraz dihydrotestosteron, który
powŚtaje z testosteronu pod wpływem enzylnu (5-alfa-reduktazy
typu 1I), obecnego m.in. w mieszkach włosowych. Dihydrotesto-
steron hamuje wzrost włosów w obrębie owłosionej skóry głowy.

Czy tysienie typu męskiego można leczyc? Tak, Lekiem sto-
sowanym zewnętrznie jest minoksydyl, ktory dwa razy dziennie
w loztwolze Z-proc. 1ub S-proc. wciera się miejscowo w skorę
giowy. Odrost włosów lozpoczyna się po kilku miesiącach, ale
trzeba pamiętać, że po zaprzestaniu leczenia włosy ponownie
wypadają, a proces Ęsienia postępuje.

Działanie s§.łnuĘące odlost włosow ma ror,rmiez finasteryĄ lek
doustny, który hamuje 5-alfa-reduktazę, dzięki czemu zmniejsza
stęzenie dihydlotestostelonu, pozostawiając stężenie testostelonu
niezmienione. Dzienne przy;mowanie 1 mg fi nasterydu zatrzy-
muje wypadanie włosów i po kilku miesiącach może powodować
ich odrost. W gabinetach medycyny estetycznej można również
stosować zabiegi mezoterapii igłowej oraz osocze i fib4mę bogato-
płytkowe. Jeżeli to zawtedzie, pozostaje tylko przeszczep włosów.

KOSZMAR KOBIET
Łysienie androgenowe kobiet pojawia się zwykle po 30. roku
życia, Jest to utrata włosów zbiiżona do tysienia męskiego lub
rozlana. Występuje znacznie rzadziej niż łysienie androgenowe
męskie, ale dla wielu kobiet staje się prawdziwym dramatem.

Przyczlmą są czynniki genetyczne i zaburzenia androgenowe.
Hiperandrogenizm może byc związany z zaburzeniami we-
urnątrzwydzielniczytni lub z podawaniem androgenów jako np.
środkow antykoncepcyjnych, W terapii tysienia typu męskiego
u kobiet stosuje się leki hormonalne o dzlataniu estlogenowym
lub/i antyandrogenowym. Można również stosowac miejscowo
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minoksydyl (jak w tysieniu męskim). Fina-
steryd jest jednak niewskazany u kobiet.
Tak samo jak u panow można stosować
zabiegi mezoterapii igłowej oraz osocze
i fibn4rę bogatop\Ąkowe.

ŁYSIENIE PIACKOWATE
Tak nazywamy przejściowe lub trwałe
ogniska Ęsienia, w obrębie których skóra
jest niezmieniona. Mogą się znajdowac
wyłącznie na skórze głowy lub również
w okolicach pachowych i narządów płcio-
wych, Mogą dotyczyc rownież włosów
mreszkowych (na ciele), a także brwi i rzęs.
Łysieruem plackowah4n jest dotknięte 0,1-
0,2 proc,1udzi i u około 60 proc. osób do-
chodzi do nlego przed 20, rckiem zycia,

Choroba prawdopodobne ma podioże
autoimmunologiczne, a w części pr4pad-
ków istnieje wlnaźny związek z układem
nerwowyln. Niekiedy rodzinne występo-
wanie wskazuje na tło genetyczne,

Łysienie plackowate leczy się głóvmie
metodą puvA (naświetlanie promieniami
ultrafioletowymi). Miejscowo stosuje się
alergeny kontaktowe, sterydy, minoksydyl
i cygnolinę. <
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