
dermatologia

Ły sie nie, czy li przej ścio wa lub trwa ła utra ta wło sów obej mu ją ca ogra ni -
czo ną lub ca łą po wierzch nię owło sio nej skóry gło wy i/lub in nych oko lic
owło sio nych, sta no wi istot ne wy zwa nie we współ cze snej der ma to lo gii.
Mi mo że wło sy u czło wie ka peł nią głów nie funk cję upięk sza ją cą, a w ogra -
ni czo nym stop niu tak że ochron ną i ro lę na rzą du czu cio we go, ja kie kol -
wiek za bu rze nia ich ilo ści, struk tu ry czy roz mie szcze nia są czę stym po -
wo dem na tych mia sto we go zgła sza nia się pa cjen tów do le ka rzy[1,2].
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Surowce roślinne w terapii łysienia

Ły sie nie jest przy czy ną po waż ne go nie -
po ko ju pa cjen tów za rów no ze wzglę dów
ko sme tycz nych, jak i psy cho lo gicz nych. Do -
stęp ne na ryn ku te ra pie prze ciw ko wy pa da -
niu wło sów są ogra ni czo ne, dzia ła ją głów nie
po przez za ha mo wa nie po stę pu cho ro by
i mo gą wią zać się z licz ny mi skut ka mi ubocz -
ny mi[3]. Stąd tak du ża po trze ba od kry wa nia
no wych i bez piecz niej szych me tod le cze nia
ły sie nia, uwzglę dnia ją cych po ten cjal ne ko rzy -
ści i ry zy ko sto so wa nia.

Na skórze gło wy znaj du je się oko ło
120 000 mie szków wło so wych[2]. Nor mal -
na utra ta wło sów z gło wy wy no si oko ło
50-100 wło sów na do bę[2]. Wło sy nie ro -
sną w spo sób cią gły, prze cho dzą na to miast
cy klicz ny rytm wzro stu i spo czyn ku. Cykl
wło so wy dzie li my na trzy fa zy: ana gen bę -
dą cy fa zą wzro stu, ka ta gen, czy li fa zę przej -
ścio wą oraz fa zę spo czyn ku – te lo gen[1,4].
Czas trwa nia ana ge nu na gło wie wy no si oko -
ło 4-6 lat, ka ta ge nu oko ło 2-4 ty go dni, a te -
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lo ge nu oko ło 2-4 mie się cy[2]. Na zdro wej
skórze owło sio nej gło wy mo że my wy róż nić
oko ło 85% wło sów w fa zie ana ge no wej,
15% w te lo ge no wej i mniej niż 1% w ka ta -
ge no wej[1]. Prze bieg cy klu wło so we go jest
u czło wie ka nie zsyn chro ni zo wa ny, a każ dy
mie szek wło so wy mo że prze cho dzić przez
nie go śre dnio 20-30 ra zy[2]. 

Typy łysienia

Naj czę ściej sto so wa nym podzia łem ły sie -
nia jest podział na ły sie nie bli zno wa cie ją ce
i bez bli zno wa ce nia. Me cha nizm ły sie nia sta -
no wi odzwier cie dle nie re ak cji mie szka wło so -
we go w fa zie ana ge nu na czyn ni ki szko dli we[2].
Bli zno wa ce nie obej mu ją ce mie szki wło so we
unie moż li wia odrost wło sa. Do ty pów ły sie nia
nie bli zno wa cie ją ce go za li czyć mo że my ły sie -
nie: plac ko wa te, an dro ge no we, te lo ge no we,
ana ge no we oraz tri cho til lo ma nię[5].

Łysienie bliznowaciejące

Ły sie nie bli zno wa cie ją ce (ci ca tri cial alo -
pe cia, scar ring alo pe cia) cha rak te ry zu je się
cał ko wi tym zni szcze niem mie szków wło so -
wych, w obrę bie których do cho dzi do
zwłók nie nia i nie od wra cal nej utra ty wło -
sów[5]. W kla sy fi ka cji North Ame ri can Ha ir
Re se arch So cie ty pier wot ne ły sie nie bli zno -
wa cie ją ce (ang. PCA – pri ma ry ci ca tri cial alo -
pe cia) moż na podzie lić na czte ry gru py zgo -
dnie z ty pem na cie ku za pal ne go: pier wot ne
ły sie nie bli zno wa cie ją ce z lim fo cy to wym,
neu tro fi lo wym, mie sza nym lub nie spe cy ficz -
nym ty pem na cie ku. Wy pa da nie wło sów
mo że roz po cząć się sub kli nicz nie i po stę po -
wać po wo li, tak więc do kład ny po czą tek
cho ro by jest czę sto trud ny do uchwy ce nia,
a dia gno za tym sa mym opóźnio na[6]. W nie -
ja snych kli nicz nie przy pad kach na le ży wy ko -
nać bio psję i ba da nie hi sto pa to lo gicz ne. Ce -
lem le cze nia jest za trzy ma nie lub co naj mniej

opóźnie nie wy pa da nia wło sów i po stę pu
pro ce su bli zno wa ce nia, zmniej sze nie kli nicz -
nych ob ja wów sta nu za pal ne go, a tak że zła -
go dze nie ob ja wów su biek tyw nych. Naj czę st -
sze cho ro by, które cha rak te ry zu ją się ły sie niem
z bli zno wa ce niem to: to czeń ru mie nio wa ty, li -
szaj pła ski, pseu do pe la de zwa ne „ły sie niem
plac ko wa tym rze ko mym”, fol li cu li tis de ca lvans,
fol li cu li tis et pe ri fol li cu li tis ca pi tis ab sce dens et
suf fo diens oraz ac ne ke lo i da lis nu chae[1].

Łysienie niebliznowaciejące

Łysienie fizjologiczne

Do ły sie nia fi zjo lo gicz ne go w ży ciu czło wie -
ka do cho dzi trzy krot nie: u nie mow ląt, które
tra cą wło sy po cząt ko wo w oko li cy po ty licz nej,
a pod ko niec 1. ro ku ży cia do cho dzi do cał ko -
wi tej wy mia ny wło sów, na stęp nie w okre sie
po kwi ta nia, które zwią za ne jest z czyn no ścią
hor mo nów płcio wych mę skich oraz po raz
trze ci po 60. ro ku ży cia u osób obu płci, co
zwią za ne jest z okre sem prze kwi ta nia[2].

Ły sie nie an dro ge no we mę skie 
(Alo pe cia ma scu li na an dro ge ne ti ca,
An dro ge nic Alo pe cia – AGA)

Ły sie nie an dro ge no we jest czę stym pro -
ble mem wy stę pu ją cym u więk szo ści męż -
czyzn po wy żej 40. ro ku ży cia. Trwa ła utra ta
wło sów mo że być po prze dzo na w wie ku
mło dzień czym łu pie żem tłu stym lub ło jo to -
kiem[2,7]. Etio pa to ge ne za ły sie nia an dro ge no -
we go jest zło żo na. Dwa głów ne czyn ni ki
etio lo gicz ne to pre dy spo zy cja ge ne tycz na
i wraż li wość na an dro ge ny. Do an dro ge -
nów, czy li hor mo nów płcio wych o bu do wie
ste ry do wej o dzia ła niu ma sku li ni zu ją cym za li -
cza my te sto ste ron, 5�-di hy dro te sto ste ron
(bę dą cy ak tyw ną for mą te sto ste ro nu) i an -
dro ste ron, pro du ko wa ne w ją drach oraz de -
hy dro e pian dro ste ron (DHEA) pro du ko wa ny
w nad ner czach. 5�-di hy dro te sto ste ron wy -
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twa rza ny jest tak że w jaj ni kach. Ły sie nie mę -
skie an dro ge no we jest dzie dzi czo ne au to so -
mal nie do mi nu ją co z róż ną pe ne tra cją ge nu.
Praw do po do bień stwo ły sie nia ty pu mę skie -
go za le ży od licz by ły sych krew nych pierw -
sze go i dru gie go stop nia, ale ro ko wa nie jest
gor sze, je śli ły sie nie to wy stę pu je u mat ki lub
sio stry[1]. Nie zbi tym do wo dem na udział an -
dro ge nów w ły sie niu ty pu mę skie go jest fakt,
że eu nu cho wie nie tra cą wło sów, a ka stra ci
le cze ni an dro ge na mi ły sie ją. Di hy dro te sto -
ste ron ha mu je wzrost wło sów w obrę bie
owło sio nej skóry gło wy, sty mu lu je zaś mie -
szki wło so we na twa rzy i w obrę bie na rzą -
dów płcio wych[2].

Ty po wą po cząt ko wą lo ka li za cją ły sie nia
mę skie go an dro ge no we go jest oko li ca ką tów
czo ło wych i szczy tu gło wy. W mia rę po stę pu
mo że po zo stać tyl ko cien ki brzeg wło sów po
bo kach i z ty łu gło wy (cza sa mi na zy wa ny
„wień cem Hi po kra te sa”), ale AGA rzad ko pro -
wa dzi do cał ko wi te go wy ły sie nia. W ce lu oce -
ny ły sie nia an dro ge no we go u męż czyzn opra -
co wa na zo sta ła ska la Ha mil to na-Nor wo o da[8].

Roz po zna nie sta wia ne jest zwy kle na
pod sta wie obra zu kli nicz ne go. Ły sie nie an -
dro ge no we jest zde cy do wa nie naj pow -
szech niej szym ty pem ły sie nia, a je go czę stość
wy stę po wa nia wzra sta z wie kiem. Choć ły -
sie nie to czę sto okre śla się mia nem „ły sie nia
ty pu mę skie go”, to jed nak w pew nym okre -
sie ży cia mo że do tknąć na wet 70% męż -
czyzn i aż 40% ko biet[9].

Ły sie nie an dro ge no we ko biet (Alo pe cia
an dro ge ne ti ca fe mi ni na)

Ły sie nie an dro ge no we ko biet jest po -
tocz nie okre śla ne ja ko „ły sie nie ty pu żeń skie -
go”, cho ciaż ten wzór mo że wy stą pić rów -
nież u męż czyzn. Czę ściej po wo du je roz -
pro szo ne prze rze dze nie bez re ce sji li nii
wło sów i podob nie jak je go mę ski od po wie -
dnik rzad ko pro wa dzi do cał ko wi tej utra ty
wło sów[10]. Cięż kość ły sie nia an dro ge no we -

go u ko biet oce nia się we dług ska li Lu dwi -
ga[11]. Mo że my wy róż nić typ mę ski ły sie nia an -
dro ge no we go ko biet i typ roz la ny z cha rak te -
ry stycz nym prze rze dze niem wło sów na szczy -
cie gło wy. Czę sto za ob ser wo wać moż na
współ i st nie ją cy ło jo tok, wy ni ka ją cy ze sty mu la -
cji gru czo łów ło jo wych przez an dro ge ny[2].

Ły sie nie plac ko wa te 
(Alo pe cia are a ta – AA)

Ły sie nie plac ko wa te to stan cha rak te ry -
zu ją cy się przej ścio wy mi lub trwa ły mi ogni -
ska mi wy ły sie nia. Nie jest zna na licz ba osób
z AA, u których roz wi ja się alo pe cia to ta lis
(wy pa da nie wło sów ca łej skóry gło wy) lub
alo pe cia uni ver sa lis (wy pa da nie wło sów ca łe -
go cia ła), ale sza cu je się, że do ty czy to od 7
do 30%[12]. Ły sie nie plac ko wa te jest zwy kle
wie lo o gni sko we, a ob sza ry wy ły sie nia ma ją
czę sto owal ny lub okrą gły kształt i są gład kie
w do ty ku. Bie lac two i cho ro by au to im mu no -
lo gicz ne tar czy cy są cza sa mi po wią za ne
z AA[13], a ogni ska wy ły sie nia czę sto oszczę -
dza ją si we wło sy[14]. Ły sie nie plac ko wa te wy -
stę pu je czę ściej u osób, w których ro dzi nie
tak że wy stę po wa ły przy pad ki AA, stąd czyn -
ni ki ge ne tycz ne są istot ne w etio pa to ge ne zie
te go ro dza ju ły sie nia[15]. Po za tłem ge ne tycz -
nym i au to im mu no lo gicz nym, pod uwa gę
bie rze się tak że tło za pal ne oraz zwią zek
z ukła dem ner wo wym. Ły sie nie plac ko wa te
dzie li my na: ogni sko we, cał ko wi te, uo gól nio -
ne, zło śli we, brzeż ne i roz la ne[2].

Łysienie telogenowe 
(te lo gen ef flu vium – TE)

Praw do po dob nie naj czę st szym ły sie niem
nie bę dą cym ły sie niem an dro ge no wym,
z którym pa cjent zgło si się do ga bi ne tu der -
ma to lo gicz ne go jest ły sie nie te lo ge no we[16].
Ty po wa pa cjent ka to ko bie ta, która twier dzi,
że za wsze mia ła „ca łą gło wę wło sów” i zgła -
sza, że na gle jej wło sy wy pa da ją „gar ścia mi” –
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jest to ostre ły sie nie te lo ge no we[10]. Prze bieg
cho ro by mo że być rów nież prze wle kły, ale
prze ry wa ny, z wi docz ny mi okre sa mi re mi sji,
po których na stę pu ją na wro ty. Ły sie nie te lo -
ge no we zwią za ne jest z przed wcze snym za -
koń cze niem ana ge nu, wzro stem ilo ści te lo ge -
nów, a ob ja wy po ja wia ją się zwy kle w 2. ty go -
dniu od za dzia ła nia czyn ni ka wy zwa la ją ce go[2].
Du żą ro lę od gry wa tu taj wy zwa la ją ca ro la
stre su emo cjo nal ne go. Do ły sie nia te lo ge no -
we go za li cza my rów nież wzmo żo ną utra tę
wło sów wy stę pu ją cą po cho ro bach za ka źnych
prze bie ga ją cych z wy so ką go rącz ką, po za bie -
gach chi rur gicz nych, po le ko wą lub po die tach
re duk cyj nych.

Metody leczenia łysienia

Me to dy le cze nia za le żą od ro dza ju ły sie -
nia, dla te go tak waż ne jest po sta wie nie wła -
ści wej dia gno zy. Ły sie nie an dro ge no we, ły -
sie nie plac ko wa te i ły sie nie wy wo ła ne che -
mio te ra pią ma ją bar dzo zróż ni co wa ną
pa to fi zjo lo gię, stąd róż nią się za le ca ną te ra -
pią. In hi bi to ry 5-�-re duk ta zy, an ta go ni ści re -
cep to ra an dro ge no we go i mo du la to ry ko -
mórek ma cie rzy stych są ba da ne pod ką tem
le cze nia ły sie nia an dro ge no we go. Le ki im -
mu no su pre syj ne, miej sco wa im mu no te ra pia
z uczu la cza mi kon tak to wy mi i in hi bi to ry JAK
(ang. Ja nus-ac ti va ted ki na ses) są ba da ne pod
ką tem te ra pii ły sie nia plac ko wa te go. Cy to ki -
ny, prze ciw u tle nia cze i in hi bi to ry apop to zy są
ba da ne pod ką tem le cze nia ły sie nia wy wo ła -
ne go che mio te ra pią. Pre fe ro wa ną dro gą jest
miej sco we sto so wa nie le ku[9].

Le cze nie ły sie nia an dro ge no we go ty pu
mę skie go jest cią głe, po nie waż nie ma moż -
li wo ści zmia ny dwóch głów nych czyn ni ków
etio lo gicz nych, to jest po zio mu an dro ge nów
i ge ne ty ki[1]. Ist nie je wie le me tod le cze nia,
z których obe cnie ko rzy sta ją oso by cier pią ce
na ły sie nie an dro ge no we. Te ra pie le ko we
(np. mi no ksy dyl, fi na ste ryd, du ta ste ryd, ana -
lo gi pro sta glan dyn, ke to ko na zol, octan cy -

pro te ro nu i spi ro no lak ton), le cze nie la se ro -
we, le cze nie chi rur gicz ne, le cze nie ko mór -
ko we i te ra pie al ter na tyw ne (wi ta mi ny, skła -
dni ki mi ne ral ne i zio ło we) są po wszech ny mi
me to da mi za le ca ny mi w ły sie niu an dro ge no -
wym. Le ki zio ło we są obe cnie co raz sze rzej
sto so wa ne na ca łym świe cie. Ja kość, bez pie -
czeń stwo i sku tecz ność tych le ków jest pod -
da wa na sta łym kon tro lom[7].

Pod sta wą le cze nia ły sie nia bli zno wa cie ją -
ce go jest te ra pia prze ciw za pal na miej sco wy mi
gli ko kor ty ko ste ro i da mi kla sy III do IV i/lub
śród skór ny mi in iek cja mi ace to ni du triam cy no -
lo nu. Wy bór te ra pii ogól no u stro jo wej za le ży
od ro dza ju do mi nu ją ce go na cie ku za pal ne go
i obej mu je środ ki prze ciw drob no u stro jo we,
an ty bio ty ki lub pre pa ra ty im mu no mo du lu ją -
ce/im mu no su pre syj ne. Pa cjen tom na le ży za o -
fe ro wać wspar cie psy cho lo gicz ne i za pro po -
no wać do stęp ne tech ni ki ka mu fla żu[6].

W te ra pii ły sie nia moż na roz wa żyć tak że
prze szcze pia nie wło sów, po le ga ją ce na wy -
ci na niu mie szków wło so wych z oko li cy po ty -
licz nej i wszcze pia niu ich w miej scach ły -
sych[1]. Me to da le cze nia chi rur gicz ne go ły sie -
nia jest moż li wa dzię ki opor no ści mie szków
wło so wych w oko li cy po ty licz nej na dzia ła nie
an dro ge nów od po wie dzial nych za ły sie nie.
Plu sem tej te ra pii ły sie nia jest trwa ły efekt, ale
wa dą wy so ki koszt pro ce dur i ich ob cią ża ją -
cy cha rak ter.

Surowce roślinne w leczeniu łysienia

Wy pa da nie wło sów moż na le czyć róż -
no rod ny mi stra te gia mi, jed nak zwy kle jest to
le cze nie dłu go trwa łe, w którym istot na jest
mi ni ma li za cja nie po żą da nych skut ków
ubocz nych te ra pii. W związ ku z tym wie lu
pa cjen tów z ły sie niem zwra ca się w kie run ku
me dy cy ny kom ple men tar nej czy al ter na tyw -
nej[17]. Ofe ro wa ne te ra pie obej mu ją za rów no
na tu ral ne, jak i syn te tycz ne pre pa ra ty prze -
ciw ko wy pa da niu wło sów, nie mniej pro duk -
ty na tu ral ne nie u stan nie zy sku ją na po pu lar -
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no ści, głów nie ze wzglę du na ich mniej szą
licz bę skut ków ubocz nych oraz lep sze stra te -
gie re cep tu ro wa nia eks trak tów z pro duk tów
na tu ral nych[18]. Ro śli ny by ły sze ro ko sto so wa -
ne do wspo ma ga nia wzro stu wło sów od
cza sów sta ro żyt nych, o czym in for mu ją sy -
ste my me dy cy ny ajur we dyj skiej, chiń skiej
i una ni (tra dy cyj na me dy cy na per sko-arab -
ska). Re cep ty na le ki zio ło we skła da ją się
z róż nych pre pa ra tów zio ło wych i zna la zły
za sto so wa nie w le cze niu czę stych prze wle -
kłych cho rób skóry, ta kich jak bie lac two, ły -
sie nie, łu szczy ca czy bro daw ki na rzą dów
płcio wych[19,20].

Wśród pre pa ra tów ro ślin nych, które
znaj du ją za sto so wa nie w le cze niu ły sie nia
wy róż nić mo że my mie szan kę olej ków ete -
rycz nych. Do stęp ne w li te ra tu rze[21] ba da nie
z podwój nie śle pą próbą obej mo wa ło 86 pa -
cjen tów z ły sie niem plac ko wa tym, u których
zba da no sku tecz ność mie szan ki olej ków ete -
rycz nych. Wy bra ne olej ki ete rycz ne do mie -
szan ki otrzy ma no z: Thy mus vul ga ris L. (Ty -
mia nek wła ści wy), La van du la an gu sti fo lia Mill.
(La wen da wą sko li st na), Ro sma ri nus offi ci na lis
L. (Roz ma ryn le kar ski) i Ce drus atlan ti ca
(Endl.) Ma net ti ex Car rie re (Cedr atla ski).
Mie sza ni nę roz cień czo no ole jem no śni ko -
wym, bę dą cym po łą cze niem ole ju z pe stek
wi no gron i ole ju jo jo ba. Przy go to wa ną ole i -
stą mie szan kę po da wa no co dzien nie po -
przez wma so wa nie w skórę gło wy. Gru pę
kon trol ną pod da no tej sa mej pro ce du rze,
uży wa jąc tyl ko ole ju no śne go. W gru pie le -
czo nej stwier dzo no sta ty stycz nie istot ną po -
pra wę o 44%, w opar ciu o eks perc kie
i skom pu te ry zo wa ne ana li zy se kwen cji fo to -
gra fii, w po rów na niu z gru pą kon trol ną
z 15% po pra wą. Pa cjen ci nie zgła sza li dzia łań
nie po żą da nych.

Ro sma ri nus offi ci na lis L. (Roz ma ryn le kar -
ski) to do brze zna na, aro ma tycz na ro śli na
z re gio nu śród ziem no mor skie go. Ole jek ete -
rycz ny z R. offi ci na lis po pra wia mi kro krą że nie
w skórze ota cza ją cej mie szek wło so wy[22].

Bio ak tyw ne związ ki R. offi ci na lis to kwa sy
fe no lo we (głów nie ka wo wy) i kwas roz ma -
ry no wy oraz mo no ter pe no i dy, ta kie jak
1,8-cy ne ol (eu ka lip tol)[23]. W ba da niu kli -
nicz nym z 2015 ro ku po rów na no sku tecz -
ność olej ku roz ma ry no we go i 2% roz two -
ru mi no ksy dy lu w le cze niu ły sie nia an dro -
ge no we go. W przy pad ku obu te ra pii
od no to wa no znacz ny wzrost licz by wło -
sów, nie stwier dza jąc istot nej róż ni cy po mię -
dzy ba da ny mi gru pa mi. Podraż nie nie skóry
gło wy by ło jed nak więk sze w gru pie cho rych
le czo nych 2% roz two rem mi no ksy dy lu[22].

Gin se no zy dy są po chod ny mi sa po nin,
czy li cu krów po zy ski wa nych z ro ślin i sta no -
wią sub stan cje czyn ne, w które bo ga ty jest
ko rzeń żeń-sze nia. Sub stan cje te ce chu je
sze ro kie spek trum ak tyw no ści bio lo gicz nej,
m.in. wpływ na po rost wło sów[24]. W 2014
ro ku prze pro wa dzo no ba da nie w ce lu oce ny
sku tecz no ści su ple men ta cji żeń-sze nia w le -
cze niu ły sie nia an dro ge no we go ko biet. Gru -
pa pierw sza skła da ła się z pa cjen tów, którzy
sto so wa li miej sco wo 3% roz twór mi no ksy -
dy lu, pod czas gdy gru pa dru ga sto so wa ła
miej sco wo 3% roz twór mi no ksy dy lu i do u st -
ną su ple men ta cję żeń-sze nia. Eks perc ki pa -
nel der ma to lo gów stwier dził, że gru pa dru ga
wy ka za ła znacz nie lep sze wy ni ki le cze nia,
choć gę stość i gru bość wło sów ule gły po pra -
wie w obu gru pach[25].

Związ ki siar ko we i fe no lo we z ce bu li (Al -
lium ce pa L., Ama ryl li da ce ae) dzia ła ją draż nią -
co, po wo du jąc ła god ny stan za pal ny skóry,
który mo że wy wo łać po rost wło sów. Ba da -
nie, w którym sok z ce bu li był sto so wa ny
w le cze niu ły sie nia plac ko wa te go wy ka za ło
istot nie więk szy odrost wło sów po sze ścio -
mie sięcz nej ku ra cji (86,9%). W gru pie kon -
trol nej sto so wa no tyl ko wo dę z kra nu, co
skut ko wa ło 13% odro stem wło sów[26].

W Pol sce na ryn ku le ko wym do stęp ne są
pre pa ra ty za wie ra ją ce wy ciąg z 7 ro ślin, ści -
śle okre ślo ny pod wzglę dem ja ko ścio wym
i ilo ścio wym, który znaj du je za sto so wa nie
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w le cze niu ły sie nia nie bli zno wa cie ją ce go
o róż nym podło żu. W skład pre pa ra tów
two rzą cych tzw. for mu łę Tri cho Tech wcho -
dzą: Ro sma ri nus offi ci na lis (Roz ma ryn le kar -
ski), Ju ni pe rus com mu nis (Ja ło wiec po spo li ty),
Eca lyp tus glo bu lus (Eu ka lip tus), Ju ni pe rus vir -
gia nia na (Ja ło wiec wir gi nij ski), La van du la an -
gu sti fo lia (La wen da wą sko li st na), Amy ris bal -
sa mi fe ra (San da ło wiec) oraz Me la leu ca al ter -
ni fo lia (Me la leu ka skręt no li st na, drze wo
her ba cia ne). Dzię ki po łą cze niu związ ków
po cho dze nia ro ślin ne go pre pa rat ma dzia ła -
nie wzmac nia ją ce ce bul kę wło sa, po przez
wpływ na pro li fe ra cję fi bro bla stów bio rą cych
udział w od twa rza niu po łą cze nia bro daw ki
skór nej z mie szkiem wło so wym[27]. Przy spie -
sza wzrost no wych wło sów, przedłu ża ich
ży cie oraz po pra wia kon dy cję skóry owło sio -
nej gło wy po przez od no wę rów no wa gi hy -
dro li pi do wej i re gu la cję wy dzie la nia se bum.
Dzię ki do stęp no ści pre pa ra tów w po sta ci
szam po nów, odży wek oraz olej ków do pie -
lę gna cji moż li wa jest in ten syw na ku ra cja ma -
ją ca na ce lu zmniej sze nie wy pa da nia wło sów.

Na ry ci nach A i B przed sta wio no sku -
tecz ność pre pa ra tów zio ło wych za wie ra ją -

cych tzw. for mu łę Tri cho Tech w le cze niu ły -
sie nia an dro ge no we go ty pu mę skie go.

Podsumowanie

Z uwa gi na sta rze nie się spo łe czeń stwa,
więk szą świa do mość obra zu cia ła oraz
wzrost do cho dów, stwier dza się ro sną ce za -
po trze bo wa nie na le cze nie wzmo żo ne go
wy pa da nia wło sów. Wy pa da nia wło sów nie
moż na uznać za za bu rze nie za gra ża ją ce ży -
ciu, jed nak istot nie ob ni ża po czu cie wła snej
war to ści, wpły wa na zdro wie psy chicz ne
i ogól ną ja kość ży cia. Bio lo gia mie szków wło -
so wych, ro la ko mórek ma cie rzy stych i mo -
de le in vi tro i in vi vo dzia ła nia le ków to ak tu -
al nie ob sza ry pro wa dze nia in ten syw nych ba -
dań. Za le ta mi le ków syn te tycz nych są
rze tel ne pod sta wy na u ko we oraz ja kość
i sta bil ność pro duk tów. Sto so wa ne w le cze -
niu ły sie nia le ki wy ka zu ją jed nak pew ne dzia -
ła nia nie po żą da ne. W związ ku z tym no we
środ ki uzy sku je się z pro duk tów na tu ral nych
o mniej szko dli wych skut kach. Choć zio ło we
pro duk ty lecz ni cze mo gą tyl ko dą żyć do osią -
gnię cia ja ko ści na po zio mie po rów ny wal nym
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Ryc. 1. Pacjent 62-letni: stan przed leczeniem (A) oraz po 60 dniach kuracji preparatami
ziołowymi zawierającymi formułę TrichoTech (B).
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do te ra pii kon wen cjo nal nej, pew nych ich ko -
rzy ści nie moż na zi gno ro wać. Ro śli ny lecz ni -
cze ma ją więk szy pro fil bez pie czeń stwa,
z do brze zna ny mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi
i po ten cjal ny mi in te rak cja mi. Sta no wią tak że
moż li we roz wią za nie dla cho rób opor nych
na kon wen cjo nal ną te ra pię. Za sad ne jest
więc za sto so wa nie pre pa ra tów opar tych na
su row cach ro ślin nych w te ra pii ły sie nia.
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