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Ły sie nie na le ży do naj czę ściej zgła sza nych pro ble mów w ga bi ne tach
der ma to lo gicz nych. Bio lo gicz na funk cja wło sów u czło wie ka jest nie -
wiel ka, ale w do bie szcze gól nej dba ło ści o wy gląd ze wnę trz ny ły sie nie
sta no wi du ży pro blem nie tyl ko me dycz ny, ale tak że psy cho lo gicz ny,
zwła szcza wśród ko biet. Le cze nie ły sie nia jest trud ne i dłu go trwa łe.
Po wo dze nie te ra pii uwa run ko wa ne jest po sta wie niem traf nej dia gno -
zy, opar tej na do kła dnie ze bra nym wy wia dzie, ba da niu kli nicz nym, ba -
da niu der ma to sko po wym, a nie kie dy tak że ba da niu hi sto lo gicz nym.
Wy róż nia my dwa ro dza je ły sie nia: nie bli zno wa cie ją ce oraz bli zno wa -
cie ją ce. Ce lem te go ar ty ku łu jest ze bra nie in for ma cji na te mat do stęp -
nych me tod le cze nia naj czę st szych po sta ci ły sie nia u ko biet.
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Ły sie nie an dro ge ne tycz ne

Ły sie nie an dro ge ne tycz ne (an dro ge ne tic
alo pe cia – AGA) jest naj czę st szą po sta cią ły -
sie nia, do ty czy na wet 42% ko biet ra sy kau -
ka skiej[1]. Za li cza się do gru py ły sie nia nie bli -
zno wa cie ją ce go. Czę stość wy stę po wa nia
i na si le nie te go scho rze nia wzra sta ją wraz
z wie kiem pa cjent ki. W etio lo gii bie rze się
pod uwa gę czyn ni ki ge ne tycz ne oraz wpływ
an dro ge nów. W ły sie niu an dro ge ne tycz nym
do cho dzi do skróce nia fa zy wzro sto wej
(ana ge nu) – z 3-6 lat do ty go dni lub mie się -

cy, na to miast czas trwa nia fa zy spo czyn ku
(te lo ge nu) nie zmie nia się lub wy dłu ża po wy -
żej 3 mie się cy[2]. Ko bie cy wzór ły sie nia róż ni
się od AGA u męż czyzn i cha rak te ry zu je się
roz la nym prze rze dze niem wło sów w oko li -
cy szczy tu gło wy.

Me to dy le cze nia ły sie nia 
an dro ge ne tycz ne go u ko biet

Mi no ksy dyl
Po chod na pi ry mi dy ny; sto so wa na do u st -

nie wy ka zu je dzia ła nie hi po ten syj ne, na to -
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miast miej sco wo po bu dza wzrost wło sów
po przez zwięk sze nie prze pły wu krwi przez
ło ży sko na czy nio we skóry. Jest je dy nym le -
kiem o udo wo dnio nej sku tecz no ści, za re je -
stro wa nym do le cze nia AGA u ko biet. Za le -
ca się sto so wa nie 2% roz two ru mi no ksy dy -
lu dwa ra zy dzien nie lub 5% roz two ru raz
dzien nie[3]. Pierw sze efek ty le cze nia wi docz -
ne są po 4-6 mie sią cach. Na le ży po in for mo -
wać pa cjent kę, że w cią gu pierw szych 8 ty -
go dni ku ra cji mo że wy stą pić przej ścio we,
na si lo ne te lo ge no we wy pa da nie wło sów,
spo wo do wa ne szyb szym prze cho dze niem
mie szków wło so wych w fa zę ana ge nu. Wa -
run kiem sku tecz no ści le cze nia jest je go nie -
prze rwa ne sto so wa nie. Do naj czę st szych
dzia łań nie po żą da nych, zwią za nych ze sto so -
wa niem mi no ksy dy lu, na le żą: podraż nie nie
owło sio nej skóry gło wy, aler gicz ne kon tak -
to we za pa le nie skóry oraz hy per try cho za
w obrę bie twa rzy. Mi no ksy dyl jest prze ciw -
wska za ny u ko biet w cią ży[3].

An ty an dro ge ny
Octan cy pro te ro nu i spi ro no lak ton mo gą

być sto so wa ne ja ko in hi bi to ry 5�-re duk ta zy
i blo ke ry re cep to ra AR. Do wo dy na ich sku -
tecz ność po zo sta ją sprzecz ne, dla te go są to le -
ki wy ko rzy sty wa ne po za wska za nia mi re je stra -
cyj ny mi. Wy ka zu ją one dzia ła nie te ra to gen ne,
dla te go pod czas ich sto so wa nia ko niecz ne jest
uży wa nie sku tecz nej an ty kon cep cji. Prze pro -
wa dzo no ba da nie, ma ją ce na ce lu po rów na nie
dzia ła nia octa nu cy pro te ro nu z 2% roz two -
rem mi no ksy dy lu. Wy ka za no więk szą sku tecz -
ność octa nu cy pro te ro nu je dy nie w gru pie ko -
biet z hi per an dro ge ni zmem, po twier dzo nym
ba da nia mi bio che micz ny mi[4]. Do naj czę st -
szych dzia łań nie po żą da nych na le żą: he pa to to -
ksycz ność, nud no ści, bóle gło wy i wzrost ma -
sy cia ła. Wy ni ki ba dań na te mat sku tecz no ści
spi ro no lak to nu w le cze niu ły sie nia an dro ge ne -
tycz ne go u ko biet róż nią się, jed nak eks per ci
uwa ża ją, że moż na sto so wać go za miast mi -
no ksy dy lu w te ra pii AGA u ko biet[1]. 

Fi na ste ryd i du ta ste ryd
Są to syn te tycz ne in hi bi to ry 5�-re duk ta -

zy, zmniej sza ją ce kon wer sję te sto ste ro nu do
di hy dro te sto ste ro nu. U ko biet po okre sie
me no pau zy fi na ste ryd, sto so wa ny w daw ce
1 mg na do bę, oka zał się nie sku tecz ny[5]. Po -
je dyn cze do nie sie nia wska zu ją na to miast na
pew ną sku tecz ność fi na ste ry du w daw ce
2,5-5 mg na do bę w le cze niu ły sie nia an dro -
ge ne tycz ne go u ko biet[14, 15]. W li te ra tu rze
do stęp ne są tak że po je dyn cze opi sy, wska -
zu ją ce na sku tecz ność du ta ste ry du w te ra pii
AGA u ko biet[16]. Na le ży pod kre ślić, że jest to
kuracja wy kra cza ją ca po za wska za nia re je -
stra cyj ne, a w okre sie przedme no pau zal nym
wy ma ga sto so wa nia sku tecz nej an ty kon cep -
cji, ze wzglę du na ry zy ko fe mi ni za cji mę skich
pło dów[1].

Estro ge ny
Estro ge ny wy ka zu ją dzia ła nie po śre dnio

an ty an dro gen ne, dla te go w po sta ci pre pa ra -
tów an ty kon cep cyj nych są cza sem sto so wa -
ne w le cze niu ły sie nia an dro ge ne tycz ne go
u ko biet. Na ryn ku do stęp ne są tak że środ ki
z estro ge na mi do sto so wa nia miej sco we go.
Nie wy ka za no jed nak sku tecz no ści ta kie go
le cze nia. Brak tak że do wo dów na efek tyw -
ność miej sco wej apli ka cji pre pa ra tów za wie -
ra ją cych pro ge ste ron[6].

Ana lo gi pro sta glan dyn
La ta no prost, tra wo prost i bi ma to prost są

ana lo ga mi pro sta glan dyn, sto so wa ny mi
w po sta ci kro pli do oczu w le cze niu zwięk -
szo ne go ci śnie nia we wnątrz gał ko we go. Za -
u wa żo no, że dzia ła niem ubocz nym kro pli
jest wzrost i zwięk szo na pig men ta cja rzęs.
Obe cnie bi ma to prost zo stał do pu szczo ny ja -
ko lek zwięk sza ją cy wzrost rzęs[7]. W 2012
ro ku prze pro wa dzo no ba da nie, które wy ka -
za ło sku tecz ność 0,1% la ta no pro stu u męż -
czyzn z ły sie niem an dro ge ne tycz nym, brak
jed nak ba dań na te mat efek tyw no ści te go le -
ku u ko biet[17].
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Oso cze bo ga to płyt ko we
Oso cze bo ga to płyt ko we de fi niu je się ja -

ko au to lo gicz ny, skon cen tro wa ny pre pa rat,
za wie ra ją cy płyt ki krwi i czyn ni ki wzro stu
w nie wiel kiej ob ję to ści oso cza. Zdol no ści re -
ge ne ra cyj ne pły tek krwi są do brze zna ne i od
wie lu lat wy ko rzy sty wa ne w róż nych dzie -
dzi nach me dy cy ny. W li te ra tu rze po ja wia ją
się po je dyn cze in for ma cje o sku tecz no ści
oso cza bo ga to płyt ko we go, po da wa ne go
śród skór nie w le cze niu AGA u ko biet i męż -
czyzn[8].

Te ra pia la se ro wa
W te ra pii ły sie nia an dro ge ne tycz ne go

wy ko rzy sta no la se ry ni sko e ner ge tycz ne
(low-le vel li ght the ra py). Przy pu szcza się, że
ich dzia ła nie po le ga na ak ty wa cji nie ak tyw -
nych mie szków wło so wych, zwięk sze niu
prze pły wu krwi oraz re gu la cji pro duk cji
czyn ni ków wzro stu, co wpły wa na sty mu la -
cję fa zy ana ge nu. Ran do mi zo wa ne ba da nia,
z podwój nie śle pą próbą, wy ka za ły sku tecz -
ność urzą dze nia o kształ cie heł mu oraz
grze bie nia la se ro we go w le cze niu ły sie nia
an dro ge ne tycz ne go[9, 10]. Wy da je się to być
obie cu ją cą me to dą, która wy ma ga dal szych
ba dań.

Prze szczep wło sów
Prze szczep wło sów po le ga na po bra niu

frag men tu skóry owło sio nej z tyl nej oko li cy
gło wy, je go po cię ciu na drob ne prze szcze py,
które za wie ra ją po je dyn cze ze spo ły mie -
szko we (FU), a na stęp nie wszcze pie niu ich
w oko li ce do tknię te ły sie niem. W ostat nich
la tach co raz po pu lar niej sza sta je się me to da
FUE (fol li cu lar units extrac tion). Po le ga na po -
bra niu po je dyn czych ze spo łów mie szko -
wych z po ty li cy, co da je lep szy efekt este -
tycz ny. Na le ży jed nak za u wa żyć, że z po wo -
du odmien ne go wzor ca ły sie nia, prze szczep
wło sów u ko biet jest za zwy czaj bar dziej
skom pli ko wa ny i mniej sku tecz ny niż u męż -
czyzn.

Ły sie nie plac ko wa te 

Ły sie nie plac ko wa te (alo pe cia are a ta –
AA) na le ży do gru py nie bli zno wa cie ją cych
po sta ci ły sie nia. Czę stość wy stę po wa nia
w spo łe czeń stwie wy no si oko ło 1-2%[11].
Obraz kli nicz ny cha rak te ry zu je się ist nie niem
jed ne go lub kil ku owal nych ognisk, w obrę -
bie których do szło do zu peł nej utra ty wło -
sów, bez cech sta nu za pal ne go. Cał ko wi ta
utra ta wło sów skóry gło wy na zy wa na jest
alo pe cia to ta lis, na to miast, je śli ły sie nie do ty -
czy tak że wło sów z in nych oko lic cia ła,
mówi my o alo pe cia uni ver sa lis. Na le ży pod -
kre ślić, że w wie lu przy pad kach le cze nie nie
przy no si trwa łe go efek tu.

Me to dy le cze nia ły sie nia 
plac ko wa te go

Do o gni sko we in iek cje kor ty ko ste ro i dów
Ist nie ją licz ne in for ma cje na te mat sku -

tecz no ści do o gni sko wych in iek cji ace to ni du
triam cy no lo nu w daw ce 2,5-10 mg/ml (lek
nie do stęp ny w Pol sce). Za le ca się sto so wa -
nie 3 ml jed no ra zo wo w od stę pach 4-6 ty -
go dni, przez okres 6 mie się cy. Z uwa gi na
ry zy ko atro fii skóry, nie na le ży przedłu żać te -
ra pii w przy pad ku bra ku ocze ki wa nej od po -
wie dzi kli nicz nej[3, 12].

Kor ty ko ste ro i dy sto so wa ne miej sco wo
Sku tecz ność tej me to dy jest ści śle zwią -

za na z si łą dzia ła nia le ku. Le ka mi z wy bo ru są
pro pio nian klo be ta zo lu lub di pro pio nian be -
ta me ta zo nu. Zwięk sze nie efek tyw no ści le -
cze nia moż na uzy skać po przez sto so wa nie
oklu zji. Mi mo że jest to naj po pu lar niej sza
me to da le cze nia, in for ma cje na te mat jej sku -
tecz no ści po zo sta ją sprzecz ne.

Miej sco wa im mu no te ra pia
Im mu no te ra pia z wy ko rzy sta niem 2,3-

-di  fe ny lo cy klo pro pe no nu (DPCP) lub estru
dwu bu ty lo we go kwa su skwa ro we go (SAD BE)
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jest sto so wa na w te ra pii AA od wie lu lat.
Apli ka cja tych związ ków ma na ce lu wy wo ła -
nie aler gicz ne go, kon tak to we go za pa le nia
skóry. Sub stan cje te apli ku je się zwy kle raz
w ty go dniu, w stop nio wo zwięk sza nych stę -
że niach. Me to da jest sto so wa na głów nie
u cho rych z roz le gły mi ogni ska mi ły sie nia.

An tra li na 0,5-1% w kre mie
Apli ka cja an tra li ny ma za za da nie wy wo -

łać umiar ko wa ny stan za pal ny skóry. Po cząt -
ko wo krem na kła da się na 10-20 mi nut
dzien nie, na stęp nie stop nio wo zwięk sza jąc
czas o 5 mi nut na ty dzień, do ma ksy mal nie
1-2 go dzin dzien nie[3].

Fo to te ra pia
Naj czę ściej wy ko rzy stu je się PU VA-te ra -

pię lub wą sko pa smo wą fo to te ra pię UVB
(SUP 311 nm). Wy da ją się być do brą al ter -
na ty wą dla pa cjen tów z AA to ta lis iu ni ver sa lis.
Prze wle kła te ra pia wią że się jed nak ze
zwięk szo nym ry zy kiem roz wo ju no wo two -
rów skóry[12].

Le cze nie im mu no su pre syj ne
Kor ty ko ste ro i dy sto so wa ne ogól nie mo -

gą mieć za sto so wa nie w ostrym rzu cie cho -

ro by. Ist nie ją tak że po je dyn cze do nie sie nia
na te mat sku tecz no ści me to tre ksa tu, cy klo -
spo ry ny oraz aza tio pry ny w mo no te ra pii,
a tak że w po łą cze niu z ni ski mi daw ka mi kor -
ty ko ste ro i dów uży wa nych sy ste mo wo. Na -
le ży pod kre ślić fakt, że po za prze sta niu le -
cze nia do cho dzi do po now ne go wy pa da nia
wło sów, a w związ ku z licz ny mi dzia ła nia mi
nie po żą da ny mi oraz znacz ną to ksycz no ścią,
nie za le ca się sto so wa nia tych le ków w ru ty -
no wej prak ty ce[12, 13].

In ne me to dy le cze nia
Ist nie je wie le ba dań na te mat in nych

me tod le cze nia. Wśród me tod le cze nia
miej sco we go AA wy mie nia się tak że in hi bi -
to ry kal cy neu ry ny oraz ana lo gi wi ta mi ny
D3, a tak że kwas aze la i no wy, jed nak in for -
ma cje na te mat ich sku tecz no ści są
sprzecz ne[12].

Ły sie nie bli zno wa cie jące

Jest to sze ro ka gru pa cho rób za pal nych,
prze bie ga ją cych z trwa łą, nie od wra cal ną
utra tą wło sów. Do gru py ły sie nia prze bie ga -
ją ce go z bli zno wa ce niem na le żą: to czeń ru -
mie nio wa ty krąż ko wy (DLE), li szaj pła ski,
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pseu do pe la de, 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. Opis wszy st kich
opcji te ra peu tycz nych prze kra cza ra my te go
opra co wa nia, dla te go au to rzy zde cy do wa li
się przed sta wić me to dy le cze nia naj czę st szej
po sta ci ły sie nia bli zno wa cie ją ce go, czy li li -
chen pla no pi la ris (LPP).

Me to dy le cze nia ły sie nia 
bli zno wa cie ją ce go w prze bie gu 
li sza ja pła skie go

W le cze niu LPP naj czę ściej sto su je się 
in iek cje do o gni sko we ste ro i dów (we dług tych
sa mych za sad, co w le cze niu AA) lub ze wnę -
trz ne gli ko kor ty ko ste ro i dy o du żej si le dzia ła -
nia  (dwa ra zy dzien nie). Je śli cho ro ba szyb -
ko po stę pu je, wska za ne jest włą cze nie ste ro -
i dów sy ste mo wych, np. pre dni zo nu do u st -
nie w daw ce 50 mg na do bę przez okres 
2-4 mie się cy. In ną opcją te ra peu tycz ną jest
hy dro ksy chlo ro chi na w daw ce 400 mg na
do bę, w dwóch daw kach podzie lo nych. 
Ko lej ną al ter na ty wą jest uży wa ny do u st nie
pio gli ta zon w daw ce 15 mg na do bę.
W przy pad kach opor nych moż na roz wa żyć
włą cze nie cy klo spo ry ny A w daw ce 4-5 mg
na ki lo gram ma sy cia ła lub ta li do mi du 100-150
mg na do bę. Z uwa gi jed nak na istot ne dzia -
ła nia nie po żą da ne, na le ży roz wa żyć za sad -
ność ta kie go po stę po wa nia. Z po wo du bra -
ku do wo dów na je go sku tecz ność, kon tro -
wer syj ne po zo sta je le cze nie my ko fe no la nem
mo fe ty lu lub re ti no i da mi do u st ny mi. Ba da nia
wy ka za ły istot ne zmniej sze nie sta nu za pal ne -
go i świą du po za sto so wa niu la se ra eks ci me -
ro we go. Za bieg z uży ciem la se ra po wi nien
odby wać się dwa ra zy w ty go dniu, przez
okres 2-3 mie się cy. W te ra pii uzu peł nia ją cej
ły sie nia bli zno wa cie ją ce go moż na tak że sto -
so wać 2% lub 5% mi no ksy dyl[3].

W le cze niu ły sie nia naj waż niej sze przed
pod ję ciem ku ra cji jest po sta wie nie traf nej
dia gno zy, gdyż każ dy ro dzaj cho ro by wy ma -

ga in ne go po stę po wa nia. Te ra pia jest czę sto
trud na i fru stru ją ca za rów no dla pa cjen ta, jak
i le ka rza. Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu by ło ze -
bra nie me tod le cze nia naj czę st szych po sta ci
ły sie nia u ko biet, aby uła twić pod ję cie de cy zji
le ka rzom, którzy zaj mu ją się tym pro ble -
mem.
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