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Ły sie nie jest wy ni kiem przej ścio we go lub trwa łe go wy pa da nia wło sów na
po wierzch ni ogra ni czo nej al bo obej mu ją cej ca łą owło sio ną skórę gło wy,
a w nie których przy pad kach rów nież in ne owło sio ne czę ści cia ła. Do ły -
sie nia do cho dzi, gdy zo sta je za chwia na rów no wa ga mię dzy utra tą wło -
sów a ich odro stem. Dzien nie czło wiek mo że tra cić 70-100 wło sów na
głowie. Gdy wy pa da po nad 100 wło sów dzien nie i ten pro ces trwa kil ka
ty go dni, na le ży prze pro wa dzić dia gno sty kę. W pra cy przed sta wio no naj -
czę ściej wy stę pu ją ce ro dza je ły sie nia i ich moż li wo ści te ra peu tycz ne.
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Ły sie nie an dro ge no we wy stę pu je czę sto
i sta no wi du ży pro blem este tycz ny oraz psy -
cho lo gicz ny. Scho rze nie to do ty czy 20-60%
ko biet oraz do 80% męż czyzn. Pierw sze
ob ja wy ły sie nia an dro ge no we go u męż czyzn
za zwy czaj po ja wia ją się w okre sie doj rze wa -
nia, na to miast w po pu la cji ko bie cej ob ser wu -
je się dwa szczy ty za cho ro wań – trze cia i pią -
ta de ka da ży cia. 

W etio lo gii ły sie nia an dro ge no we go pod -
sta wo wą ro lę od gry wa ją uwa run ko wa nia ge -
ne tycz ne. Dzie dzi cze nie mo że być au to so -
mal nie do mi nu ją ce, ze zmien ną eks pre sją ge -
nów lub też wie lo ge no we. W pa to ge ne zie
ły sie nia bie rze się pod uwa gę ge ny od po wie -
dzial ne za pro duk cję an dro ge nów, ich kon -
wer sję do di hy dro te sto ste ro nu oraz wraż li -
wość re cep to rów na dzia ła nie an dro ge nów[1].

Pierw szym eta pem w usta le niu dia gno zy
jest do kład ne ba da nie podmio to we z uwzglę-
dnie niem prze bie gu pro ce su utra ty wło sów,
cza su trwa nia, wcze śniej sto so wa ne go le cze -
nia, wy stę po wa nia in nych cho rób der ma to -
lo gicz nych, a tak że in nych scho rzeń (en do -
kry no lo gicz nych, gi ne ko lo gicz nych, onko lo -
gicz nych), które mo gą mieć wpływ na
wzrost i utra tę wło sów.

Ze wzglę du na etio lo gię ły sie nia an dro -
ge no we go w trak cie dia gno sty ki na le ży ozna -
czyć stę że nia po szcze gól nych hor mo nów:
stę że nie wol ne go oraz cał ko wi te go te sto ste -
ro nu, di hy dro e pian dro ste ro nu oraz estro ge -
nów. Za le ca się rów nież ozna cze nie stę że -
nia TSH (thy ro id sti mu la ting hor mo ne – ty re -
o tro pi na), FT3, FT4 (ty ro ksy na, te tra jo do ty -
ro ni na) oraz wska źni ków go spo dar ki że la za.
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Przy wy stę po wa niu ob ja wów cho ro bo wych
mo gą cych su ge ro wać in ne za bu rze nia ze
stro ny na rzą dów wy dzie la nia we wnę trz ne go
na le ży roz sze rzyć dia gno sty kę o ba da nia stę -
że nia pro lak ty ny, LH (lu te i ni zing hor mo ne –
lu tro pi na), FSH (fol lic le-sti mu la ting hor mo ne
– fo li tro pi na) w su ro wi cy krwi[2].

Po mi mo wie lu ba dań do ty czą cych cy klu
wzro stu wło sa i po zna nia czyn ni ków wpły -
wa ją cych na je go za ha mo wa nie, nadal brak
jest le ku, który trwa le zli kwi do wał by czyn nik
pro wa dzą cy do uszko dze nia mie szków wło -
so wych. Le cze nie cho ro by po win no być
uza leż nio ne od stop nia jej za a wan so wa nia
oraz od na si le nia hi per an dro ge ni za cji i stę że -
nia hor mo nów an dro ge no wych. Po stę po -
wa nie te ra peu tycz ne ma na ce lu za ha mo wa -
nie ły sie nia po przez wy dłu że nie fa zy ana ge -
nu, in duk cję fa zy ana ge nu w mie szkach te lo -
ge no wych wło sa oraz za ha mo wa nie eg zo -
ge nu. Dru gim waż nym za da niem sku tecz ne -
go le cze nia jest od wróce nie pro ce su mi nia -
tu ry za cji mie szków wło so wych.

Po pu lar nym pre pa ra tem jest mi no ksi dil
w stę że niach 2 i 5%. Je go dzia ła nie po le ga na
roz sze rze niu na czyń krwio no śnych po bu -
dze niem an gio ge ne zy. Cha rak te ry stycz ne
jest wzmo żo ne wy pa da nie wło sów w cią gu
pierw szych 8 ty go dni te ra pii. Ma ono cha rak -
ter te lo ge no wy. Oce nę sku tecz no ści le cze -
nia na le ży prze pro wa dzić po 6 mie sią cach
sto so wa nia le ku. 

Fi na ste ryd i du ta ste ryd są syn te tycz ny mi
in hi bi to ra mi 5-�-re duk ta zy, zmniej sza ją kon -
wer sję te sto ste ro nu, do di hy dro te sto ste ro -
nu. Lek w for mie do u st nej za le ca się u męż -
czyzn po 18 ro ku ży cia. Oce na sku tecz no ści
le cze nia po win na być rów nież prze pro wa -
dzo na po 6 mie sią cach sto so wa nia le ku.
W przy pad ku sto so wa nia le ku u ko biet ku ra -
cja jest pro wa dzo na off-la bel, na wła sną od -
po wie dzial ność le ka rza.

U ko biet do bre efek ty ob ser wu je się po
za sto so wa niu pre pa ra tu za wie ra ją ce go pre dni -
zo lon, kwas sa li cy lo wy i estra diol. Nie do bo ry

estra dio lu przy czy nia ją się do atro fii skóry, po -
gor sze nia me ta bo li zmu i ukrwie nia skóry.
Miej sco we za sto so wa nie po chod nej estra dio lu
przy wra ca pra wi dło wy me ta bo lizm skóry i po -
pra wia jej ukrwie nie. Pre dni zo lon wy wie ra
dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw a ler gicz ne
i prze ciw świą do we. Kwas sa li cy lo wy dzia ła
głów nie ke ra to li tycz nie. Po łą cze nie skła dni ków
przy czy nia się do zmniej sze nia sta nu za pal ne -
go w obrę bie mie szków wło so wych.

Ły sie nie plac ko wa te jest to po stać nie bli -
zno wa cie ją ce go wy pa da nia wło sów. Cha -
rak te ry zu je się na głym po cząt kiem. Scho rze -
nie do ty czy głów nie osób mło dych, głów nie
pa cjen tów w wie ku >12 lat. Przy czy ny
scho rze nia nie są zna ne. Naj czę ściej bie rze
się pod uwa gę uwa run ko wa nia ge ne tycz ne
i stres. Do dat ko wo roz wa ża się tło au to im -
mu no lo gicz ne za leż ne od lim fo cy tów T[3]. 

Pierw sze zmia ny po ja wia ją się w oko li cy
po ty licz nej i czo ło wo-cie mie nio wej. Dla ły -
sie nia plac ko wa te go cha rak te ry stycz ny jest
ob jaw Ren bo ka, który jest od wrot no ścią ob -
ja wu Ko eb ne ra w łu szczy cy i po le ga na odro -
ście wło sów w miej scu sta nu za pal ne go. 

Le cze nie i I rzu tu – in iek cje do o gni sko we
ace to ni du triam ci no lo nu w daw ce 2,5-10
ml, miej sco we ste ro i dy, an tra li na w kre mie,
miej sco wa im mu no te ra pia, ana lo gi pro sto -
glan dyn, miej sco we re ti no i dy, ka psa i cy na.

Le cze nie II rzu tu – sul fa sa la zy na, fo to te -
ra pia me to dą PU VA, SUP 311, la ser eks cy -
me ro wy, la ser dio do wy.

Le cze nie III rzu tu – kor ty ko ste ro i dy ogól -
ne, me to tre ksat w daw ce 15-25 mg/ty dzień,
cy klo spo ry na A, aza tio pry na, le ki bio lo gicz ne.

Wie le cho rób ogól no u stro jo wych mo że
być przy czy ną przej ścio we go ły sie nia, które
za zwy czaj ustę pu je po le cze niu scho rze nia
za sa dni cze go. W przy pad ku nie do czyn no ści
tar czy cy wło sy są su che, szor st kie, kru che.
Stwier dza się ły sie nie te lo ge no we. W nad -
czyn no ści tar czy cy wło sy są je dwa bi ste
i cien kie. Ły sie nie jest mniej na si lo ne niż przy
nie do czyn no ści te go gru czo łu. W prze bie gu



cu krzy cy stwier dza się ły sie nie o cha rak te rze
roz la nym, zlo ka li zo wa nym na szczy cie gło -
wy. Ły sie nie ma cha rak ter te lo ge no wy. Ły sie -
nie ki ło we jest z ko lei cha rak te ry stycz ne dla
ki ły wtór nej na wro to wej. Obraz kli nicz ny jest
bar dzo cha rak te ry stycz ny – miej sca mi zmia ny
przy po mi na ją fu tro wy je dzo ne przez mo le. 

Ły sie nie wy wo ła ne cho ro ba mi tkan ki
łącz nej nie jed no krot nie jest pierw szym ob ja -
wem to czą ce go się pro ce su cho ro bo twór -
cze go. W przy pad ku ogni sko we go tocz nia
ru mie nio wa te go ły sie nie ma cha rak ter bli zno -
wa cie ją cy i jest nie od wra cal ne. W przy pad ku
tocz nia ukła do we go ły sie nie ma naj czę ściej
cha rak ter dys tro ficz ny i jest od wra cal ne.

W przy pad ku ły sie nia w prze bie gu cho -
rób ogól no u stro jo wych głów ne zna cze nie
ma le cze nie cho ro by za sa dni czej.

Do cho rób owło sio nej skóry gło wy
prze bie ga ją cych ze złu szcza niem i to wa rzy -
szą cym sta nem za pal nym, za li cza my łu szczy -
cę i ło jo to ko we za pa le nie skóry. Łu szczy ca
jest prze wle kłą i na wro to wą cho ro bą skóry.
Skóra gło wy owło sio nej jest ty po wą lo ka li za -
cją wy stę po wa nia zmian, które przy bie ra ją
for mę zlew nych ognisk za pal nych, po kry tych
łu ską. Zgo dnie z re ko men da cja mi Pol skie go
To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go le cze nie

łu szczy cy skóry owło sio nej gło wy to przede
wszy st kim le cze nie miej sco we. Ja ko pierw -
sze po win ny być za sto so wa ne pre pa ra ty
o dzia ła niu ke ra to li tycz nym – kwas sa li cy lo wy
i mocz nik. Na stęp nym eta pem jest sto so wa -
nie le ków o dzia ła niu re du ku ją cym, an ty pro -
li fe ra cyj nym i prze ciw za pl nym – cygno li na,
po chod ne wi ta mi ny D, ste ro i dy, re ti no i dy,
in hi bi to ry kal cy neu ry ny. W ło jo to ko wym za -
pa le niu skóry do dat ko wo sto su je się pre pa -
ra ty dzia ła ją ce prze ciw grzy bi czo[4].

Za ha mo wa nie wy pa da nia wło sów ob ser -
wu je się za zwy czaj po kil ku mie sią cach od
roz po czę cia le cze nia. Waż ne jest po sta wie -
nie pra wi dło wej dia gno zy, aby włą czyć le cze -
nie ce lo wa ne, co po zwa la na za ha mo wa nie
wy pa da nia wło sów i stop nio wy ich odrost. 
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