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Try cho lo gia ja ko dzie dzi na na uk me dycz nych zaj mu je się dia gno zo wa -
niem i ana li zą zmian skór nych w obrę bie owło sio nej skóry gło wy oraz
wspo ma ga niem le cze nia der ma to lo gicz ne go w wie lu scho rze niach, tj.
ato po wym za pa le niu skóry, ło jo to ko wym za pa le niu skóry, łu pie żu
o róż nej etio lo gii, grzy bi cy, łu szczy cy, cie mie niu sze, nad po tli wo ści czy
ły sie niu. Za bie gi try cho lo gicz ne, do pa so wa ne do in dy wi du al nych po -
trzeb, sprzy ja ją le cze niu der ma to lo gicz ne mu, przy no sząc efek ty te ra -
peu tycz ne i po pra wia ją ja kość ży cia pa cjen ta.

mgr Katarzyna Wróblewska-Kończalik
dr n. med. Paulina Kubasik
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Znaczenie zabiegów trychologicznych
w leczeniu łysienia plackowatego

Po cząt ki try cho lo gii się ga ją XIX wie ku, kie dy
dzię ki wy na laz kom umoż li wia ją cym ob ser wa cję mi -
kro świa ta, na stą pił roz wój na uk bio lo gicz nych. Pro -
ble ma ty ka zwią za na z cho ro ba mi skóry owło sio nej
gło wy skło ni ła wie lu ba da czy i le ka rzy do po głę bia -
nia wie dzy na ten te mat. Na prze ło mie XIX i XX
wie ku po wo ła ne zo sta ły ośrod ki zaj mu ją ce się ba da -
niem cho rób wło sów i skóry gło wy. Nie które
z nich, tak jak za ło żo ny przez dr. Fran ci sa La wa In -

sti tu te of Tri cho lo gi sts, funk cjo nu ją do dzi siaj[1]. O ro -
sną cej po trze bie po głę bia nia wie dzy i roz wią zy wa -
nia pro ble mów zwią za nych z cho ro ba mi skóry gło -
wy i wło sów świad czy wy o dręb nie nie kie run ków
kształ ce nia na po zio mie uni wer sy tec kim, mię dzy in -
ny mi w Wiel kiej Bry ta nii czy w Sta nach Zjed no czo -
nych[2]. Od kil ku dzie się ciu lat try cho lo gia roz wi ja się
pręż nie w Pol sce. Pierw sze opra co wa nia na u ko we
do ty czą ce te go te ma tu po ja wi ły się już w 1970 ro -
ku pod kie row nic twem prof. Woj cie cha Ko sta nec -

kie go. Co raz więk sze moż li wo ści dia gno stycz ne
przy czy nia ją się obe cnie do po zna nia etio lo gii scho -
rzeń skóry owło sio nej gło wy, uła twia ją okre śle nie
dia gno zy i wpro wa dze nie od po wie dnie go po stę po -
wa nia te ra peu tycz ne go i pie lę gna cyj ne go.

Wdro że nie za bie gów try cho lo gicz nych po -
win no być po prze dzo ne ana li zą ob ja wów kli nicz -
nych, z ja ki mi zgła sza się pa cjent. W tym ce lu nie -
zwy kle istot na jest roz mo wa z pa cjen tem. In for -
ma cje uzy ska ne w cza sie wy wia du na te mat
prze by tych w ostat nim cza sie cho rób, aler gii, prze -
wle kłych scho rzeń, przyj mo wa nych le ków, cho -
rób au to im mu no lo gicz nych, sy tu a cji stre so wych,
ob cią że nia ro dzin ne go, na wy ków ży wie nio wych
czy pie lę gna cji wło sów mo gą mieć zna cze nie
w po sta wie niu dia gno zy. Nie zwy kle istot nym ele -
men tem ba da nia jest mi kro sko po wa dia gno sty ka
try cho lo gicz na, dzię ki której moż li wa jest oce na
sta nu skóry gło wy i wło sów, ob ser wa cja ujść mie -
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szków wło so wych, una czy nie nia skóry gło wy, ło -
dy gi i opu szki wło sa[3]. W nie których przy pad kach
ko niecz ne jest wy ko na nie ba dań la bo ra to ryj nych,
których in ter pre ta cję na le ży po wie rzyć spe cja li -
stom z in nych dzie dzin me dycz nych. Oprócz sta -
wia nia dia gno zy do pro ce dur try cho lo gicz nych na -
le żą: oczy szcza nie skóry gło wy przy uży ciu sub -
stan cji pe e lin gu ją cych, try cho te ra pia ak tyw na,
oce na prze pro wa dzo nych za bie gów oraz za le ce -
nia ży wie nio we i pie lę gna cyj ne. Do za bie gów try -
cho te ra pii ak tyw nej za li cza się mię dzy in ny mi: ma -
saż skóry gło wy, elek tro sty mu la cję, dar son wa li za -
cję, me zo te ra pię czy świa tło te ra pię. Ma saż
po pra wia ukrwie nie skóry i wspo ma ga usu wa nie
zbęd nych pro duk tów prze mia ny ma te rii. Sto so -
wa ny w po łą cze niu z pe e lin giem do sko na le oczy -
szcza skórę gło wy z za nie czy szczeń, zro go wa cia -
łe go na skór ka i nadmia ru se bum. Dzia ła nie bak te -
rio bój cze oraz po pra wia ją ce wchła nia nie sub stan cji
odżyw czych i lecz ni czych ma ją prą dy d’Ar so nva la.
Pod wpły wem prą du o wy so kiej czę sto tli wo ści (300-
500 Hz) w szkla nej pe lo cie urzą dze nia wy twa rza się
ozon, który ma dzia ła nie prze ciw bak te ryj ne[4]. Za bieg
elek tro sty mu la cji po bu dza krą że nie krwi i chłon ki
w obrę bie skóry. W ce lach te ra peu tycz nych sto su je
się urzą dze nia emi tu ją ce prąd o ma łej czę sto tli wo -
ści[4]. W więk szo ści za bie gów try cho lo gicz nych ma
za sto so wa nie świa tło te ra pia. Wy ko rzy sta nie świa tła
czer wo ne go o dłu go ści fa li 630-660 nm emi to wa -
nych w lam pach LED wpły wa na ukrwie nie skóry
oraz pro ces za pal ny, ha mu jąc wy twa rza nie cy to -
kin[5,6]. Me zo te ra pia jest me to dą umoż li wia ją cą wpro -
wa dze nie sub stan cji odżyw czych i lecz ni czych
w skórę gło wy[7]. W przy pad ku me zo te ra pii igło wej
sub stan cje po da je się śród skór nie przy uży ciu igieł

o dłu go ści do sto so wa nej do głę bo ko ści na kłuć. Pod -
czas in iek cji, w wy ni ku prze rwa nia cią gło ści skóry, do -
dat ko wo uru cho mio ne zo sta ją me cha ni zmy sty mu lu -
ją ce od no wę uszko dzo ne go na skór ka[8].

Czę sto tli wość za bie gów try cho lo gicz nych za -
le ży od in dy wi du al nych po trzeb pa cjen ta i zdia gno -
zo wa ne go pro ble mu. Po za koń cze niu cy klu za le ca
się prze pro wa dze nie jed ne go peł ne go za bie gu
w ro ku, dla utrzy ma nia efek tu lecz ni cze go. Pro ce -
du ry, o których wspo mnia no po wy żej, mo gą mieć
za sto so wa nie w wie lu jed no st kach cho ro bo wych
skóry owło sio nej gło wy ja ko uzu peł nie nie te ra pii
der ma to lo gicz nej oraz czyn nik wpły wa ją cy na po -
pra wę ja ko ści ży cia pa cjen ta.

Szcze gól nym ob cią że niem dla cho re go, znacz nie
wpły wa ją cym na je go sa mo po czu cie i re la cje z oto -
cze niem, jest ły sie nie plac ko wa te (łac. alo pe cia are a -

ta, AA). Sza cu je się, że czę stość wy stę po wa nia ły sie -
nia plac ko wa te go wy no si 1-2%[9]. W etio lo gii cho ro -
by zwra ca się szcze gól ną uwa gę na podło że
emo cjo nal ne, choć w wie lu opra co wa niach ja ko
przy czy nę te go scho rze nia wska zu je się rów nież
za pa le nie o podło żu au to im mu no lo gicz nym, cho -
ro bę tar czy cy, czyn ni ki ge ne tycz ne czy in fek cyj -
ne[10-12]. W wy ni ku od dzia ły wa nia bodź ca wy zwa la ją -
ce go cho ro ba ob ja wia się zwy kle na głą, ogni sko wą
utra tą wło sów, co wpły wa trau ma tycz nie na sa mo -
po czu cie pa cjen ta[10]. Ogni ska za pal ne przyj mu ją za -
zwy czaj kształt okrą gły lub owal ny[10,12]. W wie lu przy -
pad kach cho ro by ob ser wu je się ten den cję do zle wa -
nia pier wot nych zmian i cał ko wi tej utra ty wło sów.
Cha rak te ry stycz nym ob ja wem dla ły sie nia plac ko wa -
te go, świad czą cym o ak tyw nym sta nie za pal nym jest
obe cność w ba da niu der mo sko po wym tzw. wło sów
wy krzyk ni ko wych i tzw. wło sów mar twi czych[13].
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Obe cność pu stych ujść mie szków wło so wych
w obrę bie ogni ska róż ni cu je tę cho ro bę ze scho rze -
nia mi skóry owło sio nej gło wy ty pu bli zno wa cie ją ce -
go[10,12]. Roz le głość utra ty wło sów mo że być zróż ni -
co wa na i ogra ni czać się do po sta ci jed no o gni sko wej,
wa rian tu wie lo o gni sko we go, ły sie nia plac ko wa te go
roz la ne go (bez moż li wo ści wy o dręb nie nia po szcze -
gól nych ognisk po zba wio nych wło sów), ły sie nia wę -
ży ko wa te go (łac. ophia sias), ły sie nia cał ko wi te go (łac.
alo pe cia to ta lis), obej mu ją ce go ca łą po wierzch nię gło -
wy oraz ły sie nia ogól ne go (łac. alo pe cia uni ver sa lis),
które wią że się z utra tą wło sów ze skóry ca łe go cia -
ła[9]. Ły sie niu plac ko wa te mu mo gą to wa rzy szyć zmia -
ny w obrę bie pły tek pa znok cio wych oraz zmia ny
oczne[14]. Ro ko wa nia do ty czą ce odro stu wło sów za -
le żą od wie ku pa cjen ta, w którym wy stą pi ły pierw sze
ob ja wy te go ty pu ły sie nia, cza su trwa nia cho ro by
oraz re ak cji na za sto so wa ne le cze nie. W nie których
opra co wa niach odrost wło sów na stę pu je w cią gu
ro ku, na wet bez pod ję cia le cze nia der ma to lo -
gicz ne go[12]. Nie ko rzy st ne ro ko wa nie przy pi su je
się ły sie niu plac ko wa te mu ty pu wę ży ko wa te go
i uo gól nio ne go[10].

Le cze nie ły sie nia plac ko we go po win no być uza -
leż nio ne od cza su trwa nia cho ro by, roz le gło ści zmian
oraz wie ku pa cjen ta. W le cze niu pierw sze go rzu tu
za sto so wa nie ma ją gli ko kor ty ko ste ro i dy (GKS) za -
rów no w po sta ci ma ści i kre mów jak i w in iek cjach
do-ogniskowych. Przy no szą one szcze gól nie do bre
re zul ta ty w ogra ni czo nej po sta ci utra ty wło sów, jed -
nak ich dłu go trwa łe sto so wa nie mo że wią zać się
z wy stą pie niem skut ków ubocz nych ta kich jak za pa le -
nie mie szków wło so wych, te le an giek ta zje (po sze rze -
nie na czyń krwio no śnych) oraz atro fia skóry. In ny mi
le ka mi po wszech nie wy ko rzy sty wa ny mi w te ra pii ły -
sie nia plac ko wa te go są pre pa ra ty za wie ra ją ce mi no -
ksi dil. Do kład ny me cha nizm dzia ła nia le ku nie zo stał
do tych czas wy ja śnio ny. Pierw sze re zul ta ty moż na
uzy skać już po 3. mie sią cach sto so wa nia mi no ksi di lu,
jed nak w ce lu osią gnię cia cał ko wi te go odro stu lek na -
le ży sto so wać dłu żej. W miej sco wym le cze niu AA
ma tak że za sto so wa nie cy gno li na w stę że niach 0,5-
1,0% w te ra pii mi nu to wej (20-30 min.) oraz DPCP
(łac. di phe nyl cyc lo pro pe no ne), które go dzia ła nie opie -
ra się na wy wo ła niu wy pry sku kon tak to we go w miej -

scu na ło że nia. DPCP jest szcze gól nie po moc ny
w opor nych na le cze nie po sta ciach ły sie nia plac ko wa -
te go, nie ste ty skut ki ubocz ne zwią za ne z na si lo nym
od czy nem za pal nym oraz dłu go trwa łość le cze nia
czę sto znie chę ca ją pa cjen tów do kon ty nu o wa nia te -
ra pii. Po je dyn cze ba da nia wy ka za ły tak że sku tecz ność
ta kro li mu su, wy cią gu z czo sn ku, miej sco wych re ti no -
i dów oraz ana lo gów pro sta glan dyn w te ra pii ły sie nia
plac ko wa te go[14].

W przy pad ku po stę pu ją ce go lub roz le głe go
pro ce su utra ty wło sów wska za ne jest za sto so wa -
nie le cze nia sy ste mo we go. Zda nia ba da czy zwią -
za ne z ogól nym le cze niem gli ko kor ty ko ste ry da mi
ły sie nia plac ko wa te go są podzie lo ne. Część au to -
rów po pie ra opi nię o ko rzy st nej ro li GKS po da wa -
nych ogól nie w za trzy ma niu pro gre sji utra ty wło -
sów, jed nak zwra ca ją oni tak że uwa gę na licz ne
dzia ła nia nie po żą da ne mo gą ce wy stą pić przy dłu -
go trwa łej te ra pii. Pu bli ka cje wska zu ją na za sto so -
wa nie sul fo sa la zy ny, aza tio pry ny oraz cy klo spo ry -
ny w le cze niu ły sie nia plac ko wa te go, nie ste ty
w chwi li obe cnie brak kon sen su su do ty czą ce go
prze bie gu te ra pii[14].

W le cze niu roz le głej utra ty wło sów ma tak że
za sto so wa nie fo to te ra pia PU VA (ang. Pso ra len

Ultra-Vio let A), której sku tecz ność się ga na wet 65%.
Jej dzia ła nie opie ra się na za kłóce niu pre zen ta cji an -
ty ge nów mie szka wło so we go lim fo cy tom T po -
przez zmniej sza nie licz by ko mórek Lan ge rhan sa[14].

Le cze nie al ter na tyw ne ły sie nia plac ko wa te go
opie ra się na sto so wa niu przez pa cjen tów wi ta mi -
ny D ja ko sty mu la to ra ukła du od por no ścio we go.
We dług nie których pu bli ka cji wi ta mi na D3 w ły sie -
niu plac ko wa tym mo du lu je pro duk cję cy to kin oraz
wpły wa na róż ni co wa nie się ko mórek na skór ka[12].
Na przy spie sze nie odro stu wło sów mo że mieć
wpływ su ple men ta cja wi ta mi ną B2, gli ko zy da mi
pe o nii oraz cyn kiem[12]. W kil ku pu bli ka cjach ba da -
cze pod kre śla li po zy tyw ną ro lę sto so wa ne go miej -
sco wo so ku z ce bu li, że lu czo sn ko we go oraz te ra -
pii z za sto so wa niem świa tła czer wo ne go o dłu go -
ści fa li 640 nm[12]. Po zy tyw ne zna cze nie
w uzy ska niu odro stu wło sów przy pi su je się rów -
nież me zo te ra pii igło wej w po łą cze niu z le cze niem
der ma to lo gicz nym jak i al ter na tyw nym[12].
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Ze wzglę du na sfe rę emo cjo nal ną w etio lo gii
ły sie nia plac ko wa te go nie za stą pio nym ele men tem
te ra pii jest wspar cie psy cho lo gicz ne[10-12]. Oka za nie
pa cjen to wi za in te re so wa nia da je mu po czu cie
bez pie czeń stwa, a tym sa mym mo że mieć wpływ
na po zy tyw ne efek ty le cze nia.

Opis przy pad ku

Trzy dzie sto let nia pa cjent ka z ob ja wa mi ły sie nia
plac ko wa te go uo gól nio ne go. Pierw sze symp to my
cho ro by w po sta ci utra ty wło sów, po ja wi ły się pod
ko niec paź dzier ni ka 2015 r. W mo men cie na si le nia
utra ty wło sów, pa cjent ka zgło si ła się na po cząt ku gru -
dnia 2015 r. do szpi ta la, gdzie na pod sta wie sta nu kli -
nicz ne go podej rze wa no wy stę po wa nie ły sie nia plac -
ko wa te go uo gól nio ne go. Po prze pro wa dzo nej dia -
gno sty ce, szcze gól nie po ana li zie hi sto pa to lo gicz nej
wy cin ka skóry gło wy, które wy ka za ło obe cność wo -
kół mie szków wło so wych lim fo cy tar nych na cie ków
za pal nych, tzw. „rój pszczół”, po twier dzo no wstęp ne
roz po zna nie. W wy ko na nych ba da niach la bo ra to ryj -
nych stwier dzo no podwyż szo ny od se tek mo no cy -
tów, stę że nia że la za oraz ob ni żo ny od se tek lim fo cy -
tów. Po kil ku dniach pa cjent ka zo sta ła wy pi sa na do

do mu z za le ce nia mi do ty czą cy mi dal sze go le cze nia,
po stę po wa nia die te tycz ne go i pie lę gna cyj ne go. Za le -
co no miej sco we sto so wa nie ta kro li mu su 0,1%
w po sta ci ma ści 2x dzien nie oraz roz wa że nie fo to te -
ra pii (cho ra nie pod da ła się tej me to dzie le cze nia). Pa -
cjent ka nie łą czy ła wy stą pie nia ob ja wów z in fek cją czy
sil nie stre so gen ną sy tu a cją. Z wy wia du usta lo no ist -
nie ją ce ro dzin ne ob cią że nie cho ro bą no wo two ro wą.
Ma ma pa cjent ki zmar ła kil ka lat te mu, a sio stra prze -
szła w 2013 r. za bieg usu nię cia gu za ma ci cy. W cią gu
18 mie się cy od roz po czę cia ku ra cji pa cjent ka za u wa -
ży ła odrost rzęs i wło sów na koń czy nach gór nych
i dol nych. Na skórze gło wy odrost wło sów był zni ko -
my, co po wo do wa ło u pa cjent ki ogrom ne na pię cie
psy chicz ne i dys kom fort. W ce lu po pra wy swo je go
sa mo po czu cia i wi ze run ku sto so wa ła ka mu flaż w po -
sta ci pe ru ki.

Pa cjent ka zgło si ła się do Kli ni ki w kwiet niu 2017
r. z kli nicz ny mi ob ja wa mi ły sie nia plac ko wa te go. Na
skórze gło wy wi docz ny był odrost wło sów w po sta -
ci kę pek w li nii strzał ko wej czę ści cie mie nio wej gło -
wy oraz w oko li cy po ty licz nej (Ryc. 1,2). Po zo sta ły
ob szar skóry gło wy po zba wio ny był wło sów.
W obra zie try cho sko po wym za ob ser wo wa no obe -
cność pu stych ujść mie szków wło so wych, miej sco -

Ryc. 1-2. Stan przed rozpoczęciem terapii.

Ryc. 3. Odrost włosów w 7 miesiącu terapii. Ryc. 4. Odrost włosów w 9 miesiącu terapii.



wo stwier dzo no rów nież wy stę po wa nie wło sów
wy krzyk ni ko wych (Ryc. 5).

Za pro po no wa no, a na stęp nie wdro żo no na stę -
pu ją ce dzia ła nia:
1. Do sto so wa nia ze wnę trz ne go: pre dni zo lon

z kwa sem sa li cy lo wym w po sta ci pły nu
1x dzien nie ra no, roz twór 5% mi no ksi di lu
1x dzien nie wie czo rem, do dat ko wo do u st nie
su ple men ty za wie ra ją ce wi ta mi ny, mi kro- i ma -
kro e le men ty, ami no kwa sy oraz co lo strum.

2. Za bie gi try cho lo gicz ne (pe e ling skóry gło wy, po -
łą czo ny z ma sa żem; dar son wa li za cja przez 3 mi -
nu ty; me zo te ra pia igło wa ca łej po wierzch ni
skóry gło wy przy uży ciu der mo rol le ra o dłu go ści
igieł 0,5 mm; na świe tla nia lam pą LED świa tłem
czer wo nym o dłu go ści fa li 630 nm w cza sie 12
mi nut). W pierw szym eta pie try cho te ra pii za bie -
gi odby wa ły się je den raz w ty go dniu, przez
okres mie sią ca. Ko lej ne za bie gi wy ko ny wa no raz
w mie sią cu, stop nio wo uzy sku jąc po pra wę 
(Ryc. 3,4). W ogni ska po zba wio ne je szcze wło -
sów sto so wa no me zo te ra pię z wy ko rzy sta niem
der mo pe nu o dłu go ści igieł 0,3-0,5 mm (Ryc. 6).

3. Za le ce nia do pie lę gna cji do mo wej:

• wcier ka z so ku z ce bu li 1 raz dzien nie przez
okres ty go dnia, na stęp nie 1 raz w ty go dniu do
uzy ska nia peł ne go odro stu wło sów;

• do my cia skóry gło wy i wło sów szam pon za -
wie ra ją cy wy ciąg z czo sn ku;

4. Spo tka nia z psy cho te ra peu tą.
Po 12. mie sią cach te ra pii uzy ska no peł ny odrost
wło sów w obrę bie skóry gło wy z nie wiel kim
ogni skiem ły sie nia o śre dni cy oko ło 1,5 cm
w re jo nie szczy tu gło wy, bez cech ak tyw ne go
sta nu za pal ne go[7,8].

Pod su mo wa nie

Naj now sze ba da nia po ka zu ją, że na wet
78% ba da nych pa cjen tów cier pią cych na ły sie nie
plac ko wa te nie jest cał ko wi cie usa ty sfak cjo no wa -
nych z efek tów uzy ska nych za po mo cą tra dy cyj -
ne go le cze nia utra ty wło sów[15], dla te go al ter na -
tyw ne for my te ra pii (le cze nie psy cho lo gicz ne,
współ pra ca do brze wy kwa li fi ko wa ne go try cho -
lo ga) mo gą oka zać się po moc ne w ce lu uzy ska -
nia lep szych re zul ta tów le cze nia oraz za do wo le -
nia pa cjen tów.
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Ryc. 7-8. Pełny odrost włosów w 12 miesiącu terapii.

Ryc. 5. Obraz dermoskopowy ujść mieszków
włosowych (mikrokamera Trichinoscope).

Ryc. 6. Mezoterapia przy użyciu dermopena.
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