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Ły sie nie an dro ge no we jest naj czę st szą przy czy ną nadmier nej utra ty wło -
sów u osób do ro słych. Czę stość wy stę po wa nia cho ro by wzra sta z wie kiem
i do ty czy 50-80% męż czyzn oraz 30–50% ko biet. Roz twór mi no ksy dy lu
(2% i 5%) sta no wi ak tu al nie je dy ną za re je stro wa ną te ra pię miej sco wą
prze zna czo ną do le cze nia ły sie nia an dro ge no we go u ko biet i męż czyzn.
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Mi no ksy dyl – od nad ci śnie nia do 
ły sie nia

Mi no ksy dyl po wstał w la tach 70. XX
wie ku ja ko do u st ny lek ob ni ża ją cy ci śnie nie.
Szyb ko jed nak zo rien to wa no się, że u znacz -
nej licz by pa cjen tów przyj mu ją cych mi no ksy -
dyl dzia ła niem nie po żą da nym był roz wój
nadmier ne go owło sie nia (hi per try cho za).
Da ło to po czą tek kon cep cji za sto so wa nia mi -
no ksy dy lu ja ko miej sco wej te ra pii prze ciw
nadmier nej utra cie wło sów[1]. W 1988 ro ku
2% roz twór mi no ksy dy lu zo stał za re je stro -
wa ny przez ame ry kań ską agen cję FDA (ang.
Fo od and Drug Ad mi ni stra tion) do le cze nia ły -
sie nia an dro ge no we go u męż czyzn,
a w 1991 r. u ko biet. Mi no ksy dyl w stę że niu
5% zo stał za a pro bo wa ny w te ra pii ły sie nia
an dro ge no we go męż czyzn w 1997 r., na to -
miast u ko biet w 2014 r.[2]. Do dziś mi no ksy -

dyl po zo sta je je dy ną sub stan cją czyn ną za re -
je stro wa ną do le cze nia miej sco we go ły sie nia
an dro ge no we go.

Me cha nizm dzia ła nia mi no ksy dy lu

Mi no ksy dyl wpły wa na cykl wło so wy, po -
wo du jąc roz po czę cie i wy dłu że nie fa zy ana ge -
nu (fa za wzro stu wło sa). Kli nicz nie po wo du je
na to miast za ha mo wa nie, a na wet od wróce nie
po stę pu ją cej mi nia tu ry za cji mie szków wło so -
wych, bę dą cej głów nym pro ce sem pa to fi zjo -
lo gicz nym w ły sie niu an dro ge no wym[3].

Po mi mo wie lu lat do świad czeń z mi no -
ksy dy lem, do kład ny mo le ku lar ny me cha nizm
dzia ła nia le ku nie zo stał w peł ni po zna ny. Mi -
no ksy dyl otwie ra ka na ły po ta so we w bło nie
ko mór ko wej, co po wo du je roz sze rze nie na -
czyń i po pra wę mi kro krą że nia skóry gło wy.
Pod wpły wem le ku zwięk sza się lo kal ne wy -
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twa rza nie czyn ni ka wzro stu śród błon ka na -
czyń (ang. va scu lar en do the lial growth fac tor,
VEGF), a w bro daw ce wło sa do cho dzi do
two rze nia się no wych na czyń (sty mu la cja
an gio ge ne zy)[4]. Ko lej ny me cha nizm tłu ma -
czą cy dzia ła nie mi no ksy dy lu uwzglę dnia
wpływ na ak tyw ność en zy mów ucze st ni -
czą cych w me ta bo li zmie pro sta glan dyn
i zwięk sze nie stę że nia pro sta glan dy ny E2,
która sprzy ja pro ce som zwią za nym ze
wzro stem wło sów[5]. Naj now sze ba da nia in
vi tro wska zu ją rów nież na prze ciw za pal ne
wła ści wo ści mi no ksy dy lu[6],a mi kro za pa le nie
jest uwa ża ne za je den z istot nych czyn ni -
ków pa to ge ne tycz nych w roz wo ju ły sie nia
an dro ge no we go[7].

Mi no ksy dyl moż na uznać za pro lek, po nie -
waż głów ny efekt kli nicz ny za le ży od je go po -
chod nej – siar cza nu mi no ksy dy lu. Ak tyw ny
me ta bo lit po wsta je w ze wnę trz nej po chew ce
wło sa, pod wpły wem en zy mu zwa ne go trans -
fe ra zą siar ko wą. Od in dy wi du al nej ak tyw no ści
te go en zy mu za le ży rów nież później sza od po -
wiedź kli nicz na u da ne go pa cjen ta[8].

Sto so wa nie mi no ksy dy lu

Zgo dnie z re ko men da cja mi dia gno stycz -
no-te ra peu tycz ny mi ły sie nia an dro ge no we -
go przy go to wa ny mi przez Pol skie i Eu ro pej -
skie To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne, mi no -
ksy dyl mo że być sto so wa ny za rów no przez
ko bie ty i męż czyzn. U męż czyzn sto su je się
za zwy czaj 5% pre pa rat 1-2 ra zy na do bę.
U ko biet mi no ksy dyl sto su je się 2 ra zy
dzien nie dla 2% pre pa ra tu lub raz na do bę
w przy pad ku pre pa ra tu 5%[9-10]. Na ryn ku
pol skim do stęp ny jest tyl ko je den lek z za re -
je stro wa nym wska za niem sto so wa nia mi no -
ksy du lu 5% u ko biet.

Pre pa ra ty mi no ksy dy lu apli ku je się na
owło sio ną skórę gło wy w ilo ści 1 ml jed no -
ra zo wo, nie prze kra cza jąc do bo wej ob ję to -
ści 2 ml. W mo men cie na kła da nia skóra gło -
wy i wło sy po win ny być su che, po nie waż

sto pień wchła nia nia z wil got nej po wierzch ni
mo że ule gać istot ne mu zwięk sze niu. Po na -
ło że niu le ku za le ca się do kład ne umy cie rąk.
W przy pad ku sto so wa nia le ku wie czo rem,
waż ne jest, aby pre pa rat za a pli ko wać co naj -
mniej 2 go dzi ny przed spo czyn kiem. Jest to
szcze gól nie istot ne w przy pad ku ko biet – po -
zwa la zmi ni ma li zo wać ry zy ko prze nie sie nia
pre pa ra tu na twarz i wy stą pie nia nie po żą da -
ne go owło sie nia.

Sku tecz ność mi no ksy dy lu

Sku tecz ność mi no ksy dy lu zo sta ła po -
twier dzo na w ran do mi zo wa nych ba da niach
kli nicz nych, za rów no w przy pad ku le cze nia
ły sie nia an dro ge no we go u ko biet, jak
i u męż czyzn. Od po wiedź kli nicz na na te ra -
pię mi no ksy dy lem wi docz na jest naj wcze -
śniej po 3.-6. mie sią cach re gu lar ne go sto so -
wa nia u po nad 40% pa cjen tów. In dy wi du al -
ne róż ni ce w od po wie dzi na le cze nie mo gą
być zwią za ne z czyn ni ka mi ge ne tycz ny mi, jak
ak tyw ność trans fe ra zy siar ko wej[11,12].

U męż czyzn za sto so wa nie 5% roz two ru
mi no ksy dy lu da je lep sze re zul ta ty niż sto so -
wa nie pre pa ra tu w stę że niu 2%[13]. W przy -
pad ku ko biet z ły sie niem an dro ge no wym
sku tecz ność 2% mi no ksy dy lu sto so wa ne go
2 ra zy dzien nie jest po rów ny wal na z efek ta -
mi za sto so wa nia 5% pre pa ra tu je den raz
w cią gu do by[14]. Na to miast apli ka cja le ku je -
den raz w cią gu do by mo że po lep szyć
współ pra cę i być wy go dniej szą dla pa cjen ta.
Bez wzglę du na przy ję ty sche mat le cze nia
na le ży pod kre ślić, że wy ni ki le cze nia
w znacz nym stop niu uza leż nio ne są od sy -
ste ma tycz ne go sto so wa nia pre pa ra tu[11].

Mi no ksy dyl w te ra pii sko ja rzo nej

W le cze niu ły sie nia an dro ge no we go
u męż czyzn po łą cze nie te ra pii miej sco wej
mi no ksy dy lem (5% roz twór 1-2 x dzien nie)
z do u st nym fi na ste ry dem (1 mg/do bę) wy ka -
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zu je znacz nie więk szą sku tecz ność, niż za sto -
so wa nie tych le ków w mo no te ra pii[15].

Zgo dnie z wy tycz ny mi Pol skie go To wa -
rzy stwa Der ma to lo gicz ne go u ko biet z ły sie -
niem an dro ge no wym mi no ksy dyl mo że być
łą czo ny ze sto so wa ny mi po za wska za nia mi
re je stra cyj ny mi (tzw. te ra pia off-la bel) do u st -
ny mi le ka mi prze ciw an dro ge no wy mi (spi ro -
no lak ton, fi na ste ryd, du ta ste ryd)[9]. 

Je śli cho dzi o po łą cze nie mi no ksy dy lu
z in ny mi te ra pia mi miej sco wy mi, to ak tu al nie
nie ma wy star cza ją cej licz by ba dań, aby su ge -
ro wać kon kret ne po łą cze nia[10]. Wstęp ne
wy ni ki wska zu ją na moż li wość i do bre efek ty
sko ja rzo nej te ra pii mi no ksy dy lem z oso czem
bo ga to płyt ko wym i/lub mi kro na kłu cia mi[16].
W każ dym jed nak przy pad ku de cy zję o sko ja -
rzo nej te ra pii miej sco wej z za sto so wa niem mi -
no ksy dy lu po wi nien pod jąć le karz pro wa dzą cy.

Bez pie czeń stwo mi no ksy dy lu

Wie lo let nie do świad cze nie z mi no ksy dy -
lem wska zu je na do bry pro fil bez pie czeń stwa
le ku. Naj czę ściej zgła sza ne ob ja wy nie po żą da -
ne to hi per try cho za twa rzy, podraż nie nie skóry
gło wy oraz przej ścio we na si le nie wy pa da nia
wło sów w cią gu pierw szych mie się cy te ra pii[1]. 

Hi per try cho za twa rzy, naj czę ściej wy stę -
pu je przy przy pad ko wym prze nie sie niu pre -
pa ra tu po za owło sio ną skórę gło wy, w wy ni -
ku nie wła ści wej apli ka cji lub sto so wa nia zbyt
du żej ob ję to ści le ku[17]. Efekt jest cał ko wi cie
od wra cal ny po mo dy fi ka cji daw ko wa nia mi -
no ksy dy lu. Po nad to za le ca się sto so wa nie le ku
co naj mniej 2 go dzi ny przed po ło że niem się
do łóż ka, aby unik nąć prze nie sie nia pre pa ra tu
na podu szkę, a z niej na twarz pod czas snu.

Miej sco wy mi no ksy dyl lub znacz nie czę -
ściej po zo sta łe skła dni ki le ku, jak gli kol pro py -
le no wy, mo gą być przy czy ną świą du owło -
sio nej skóry gło wy, podraż nie nia lub aler gicz -
ne go kon tak to we go za pa le nia skóry[10]. 

Po przez wpływ na cykl wło so wy, mi no -
ksy dyl mo że po cząt ko wo i przej ścio wo na si -

lić wy pa da nie wło sów w me cha ni zmie na głe -
go uwol nie nia te lo ge nu. Ta re ak cja po ja wia
się zwy kle w 6.-8. ty go dniu le cze nia i ustę pu -
je wraz z kon ty nu a cją te ra pii. Do podob ne -
go epi zo du ły sie nia te lo ge no we go do cho dzi
rów nież po od sta wie niu le cze nia[17].

In ne dzia ła nia nie po żą da ne ra por to wa ne
przy sto so wa niu mi no ksy dy lu obej mu ją: bóle
gło wy, za wro ty gło wy i ta chy kar dię. Za zwy -
czaj są one rzad ko ob ser wo wa ne, a ich wy -
stą pie nie tłu ma czy się prze ni ka niem le ku do
krą że nia ogól ne go[9]. Wchła nia nie mi no ksy -
dy lu przez nie uszko dzo ną skórę gło wy jest
mi ni mal ne i nie prze kra cza 2%. Pro ces ten
mo że jed nak ulec zwięk sze niu w przy pad ku
czę st sze go sto so wa nia niż re ko men do wa ne,
więk szej daw ki niż za le ca na, apli ka cji le ku na
mo krą owło sio ną skórę gło wy, a tak że
w przy pad ku sta nów zwią za nych z uszko -
dze niem war stwy ro go wej na skór ka[18-19].

No we kie run ki ba dań

Dal sze kie run ki ba dan nad po ten cja li za cją
efek tów te ra pii mi no ksy dy lem obej mu ją sto -
so wa nie le ku w stę że niach więk szych niż 5%,
a tak że próby za sto so wa nia le ku po now nie
w for mie do u st nej[20-21]. Sinc la ir, w pro spek -
tyw nym ba da niu u 100 ko biet z ły sie niem an -
dro ge no wym, wy ka zał znacz ną sku tecz ność
przy za sto so wa niu mi no ksy dy lu do u st nie
w daw ce 0,25 mg/do bę w po łą cze niu ze spi -
ro no lak to nem w daw ce 25 mg/do bę[21]. Ko -
niecz ne są jed nak dal sze ba da nia nad okre śle -
niem dłu go fa lo wej sku tecz no ści i bez pie czeń -
stwa ta kiej te ra pii oraz usta le nia opty mal ne go
daw ko wa nia do u st ne go mi no ksy dy lu.

Pod su mo wa nie

Mi no ksy dyl, zgo dnie z naj bar dziej ak tu al -
ny mi wy tycz ny mi, sta no wi sku tecz ny i bez -
piecz ny lek miej sco wy w mo no te ra pii, jak
i te ra pii sko ja rzo nej ły sie nia an dro ge no we go
u ko biet i męż czyzn.

32



Pi śmien nic two:

1. Fab bro ci ni G, Can tel li M, Ma sa ra A, An nun zia ta
MC, Ma ra sca C, Cac cia pu o ti S. Fe ma le pat tern
ha ir loss: A cli ni cal, pa tho phy sio lo gic, and the ra -
peu tic re view. Int J Wo mens Der ma tol.
2018;4(4):203-211.

2. Va ro thai S, Berg feld WF. An dro ge ne tic alo pe cia:
an evi den ce-ba sed tre at ment upda te. Am J Clin
Der ma tol. 2014;15(3):217-230.

3. Bar ba re schi M. The use of mi no xi dil in the tre at -
ment of ma le and fe ma le an dro ge ne tic alo pe cia:
a sto ry of mo re than 30 ye ars. G Ital Der ma tol
Ve ne re ol. 2018;153(1):102-106.

4. Me e phan san J, Thum ma krieng krai J, Po nni korn S,
Ying me ma W, De e non poe R, Su chon wa nit P. Ef -
fi ca cy of to pi cal to fa ci ti nib in pro mo ting ha ir
growth in non-scar ring alo pe cia: po ssi ble me cha -
nism via VEGF in duc tion. Arch Der ma tol Res.
2017;309(9):729-738.

5. Mi che let JF, Com mo S, Bil lo ni N, Mahé YF, Ber -
nard BA. Ac ti va tion of cy to pro tec ti ve pro sta glan -
din syn tha se-1 by mi no xi dil as a po ssi ble expla na -
tion for its ha ir growth-sti mu la ting ef fect. J In vest
Der ma tol. 1997;108(2):205-209.

6. Pek mez ci E, Tur ko glu M, Gökalp H, Ku tlu bay Z.
Mi no xi dil Do wn re gu la tes In ter leu kin-1 Al pha Ge -
ne Expres sion in Ha CaT Cells. Int J Tri cho lo gy.
2018;10(3):108-112.

7. Ra mos PM, Bria ne zi G, Mar tins AC, da Si lva MG,
Ma rqu es ME, Miot HA. Apop to sis in fol lic les of in -
di vi du als with fe ma le pat tern ha ir loss is as so cia -
ted with pe ri fol li cu lar mi cro in flam ma tion. Int
J Co smet Sci. 2016;38(6):651-654.

8. Go ren A, Ca sta no JA, Mc Coy J, Ber mu dez F, Lot ti
T. No vel en zy ma tic as say pre dicts mi no xi dil re -
spon se in the tre at ment of an dro ge ne tic alo pe cia.
Der ma tol Ther. 2014;27(3):171-173.

9. Brze ziń ska-Wci sło L, Ra kow ska A, Ru dnic ka L,
Ber gler-Czop B, Czu wa ra J, Maj J, Olszew ska
M, Pla cek W, Re ich A, Ze gar ska B: An dro ge ne -
tic alo pe cia. Dia gno stic and the ra peu tic re com -
men da tions of the Po lish Der ma to lo gi cal So cie -
ty. Der ma tol Rev. 2018;105(1):1-18.

10. Kan ti V, Mes sen ger A, Do bos G, Re y ga gne P,
Fin ner A, Blu me y er A, Tra ka tel li M, To sti A, Del
Mar mol V, Pi rac ci ni BM, Nast A, Blu me-Pe y ta vi
U. Evi den ce-ba sed (S3) gu i de li ne for the tre at -
ment of an dro ge ne tic alo pe cia in wo men and in
men. J Eur Acad Der ma tol Ve ne re ol. 2018;
32(1):11-22.

11. Gup ta AK, Char ret te A. To pi cal Mi no xi dil: Sy ste -
ma tic Re view and Me ta-Ana ly sis of Its Ef fi ca cy in
An dro ge ne tic Alo pe cia. Skin med. 2015;13(3):
185-189.

12. van Zu u ren EJ, Fe do ro wicz Z. In te rven tions for
Fe ma le Pat tern Ha ir Loss. JA MA Der ma tol.
2017;153(3):329-330.

13. Olsen EA, Dun lap FE, Fu ni cel la T, Ko per ski JA,
Swi ne hart JM, Tschen EH, Tran cik RJ. A ran do -
mi zed cli ni cal trial of 5% to pi cal mi no xi dil ver -
sus 2% to pi cal mi no xi dil and pla ce bo in the tre -
at ment of an dro ge ne tic alo pe cia in men. J Am
Acad Der ma tol. 2002;47(3):377-385.

14. Blu me-Pe y ta vi U, Sha pi ro J, Mes sen ger AG,
Hor din sky MK, Zhang P, Qu i za C, Do shi U,
Olsen EA. Ef fi ca cy and Sa fe ty of Once-Da i ly Mi -
no xi dil Fo am 5% Ver sus Twi ce-Da i ly Mi no xi dil
So lu tion 2% in Fe ma le Pat tern Ha ir Loss: A Pha -
se III, Ran do mi zed, In ve sti ga tor-Blin ded Stu dy.
J Drugs Der ma tol. 2016;15(7):883-889.

15. Hu R, Xu F, Sheng Y, Qi S, Han Y, Miao Y, Rui
W, Yang Q. Com bi ned tre at ment with oral fi na -
ste ri de and to pi cal mi no xi dil in ma le an dro ge ne tic
alo pe cia: a ran do mi zed and com pa ra ti ve stu dy in
Chi ne se pa tients. Der ma tol Ther. 2015;
28(5):303-308.

16. Jha AK, Vi nay K, Ze e shan M, Roy PK, Chau dha ry
RKP, Priya A. Pla te let-rich pla sma and mi cro ne e -
dling im pro ves ha ir growth in pa tients ofan dro ge -
ne tic alo pe cia when used as an ad ju vant to mi no -
xi dil. J Co smet Der ma tol. 2019 [in press].

17. Her sko vitz I, To sti A. Fe ma le pat tern ha ir loss. Int
J En do cri nol Me tab. 2013;11(4):e9860.

18. Fer ry JJ, She pard JH, Szpu nar GJ. Re la tion ship be -
twe en con tact ti me of ap plied do se and per cu ta -
ne o us ab sorp tion of mi no xi dil from a to pi cal so lu -
tion. J Pharm Sci. 1990;79(6):483-486.

19. An ge lo T, Bar ba lho GN, Gel fu so GM, Gra tie ri T.

Mi no xi dil to pi cal tre at ment may be mo re ef fi cient

if ap plied on damp scalp in com pa ri son with dry

scalp. Der ma tol Ther. 2016;29(5):330-333.

20. Mc Coy J, Go ren A, Ko va ce vic M, Sha pi ro J. Mi -

no xi dil do se re spon se stu dy in fe ma le pat tern

ha ir loss pa tients de ter mi ned to be non-re -

spon ders to 5% to pi cal mi no xi dil. J Biol Re gul

Ho me ost Agents. 2016;30(4): 1153-1155.

21. Sinc la ir RD. Fe ma le pat tern ha ir loss: a pi lot stu dy

in ve sti ga ting com bi na tion the ra py with low-do se

oral mi no xi dil and spi ro no lac to ne. Int J Der ma tol.

2018;57(1):104-109.

33


	28 MINOKSYDYL_SIKORA
	31 MINOKSYDYL_SIKORA
	32 MINOKSYDYL_SIKORA
	33 MINOKSYDYL_SIKORA

