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Ły sie nie an dro ge no we (an dro ge ne tic alo pe cia – AGA) na le ży do naj po -
pu lar niej szych form ły sie nia nie bli zno wa cie ją ce go za rów no w gru pie
męż czyzn, jak i ko biet. Cier pi na nie ok. 50% osób płci mę skiej po ukoń -
cze niu 40. ro ku ży cia oraz 6% ko biet w 3. de ka dzie ży cia i 40% w 7.
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Skuteczność minoksydylu na tle
dermokosmetyków stosowanych
miejscowo w terapii łysienia

U męż czyzn AGA cha rak te ry zu je się
po głę bie niem ką tów czo ło wo-skro nio wych
oraz prze rze dze niem wło sów w obrę bie
szczy tu gło wy. U ko biet na to miast wzór ły -
sie nia jest odmien ny, po nie waż utra ta wło -
sów na stę pu je w oko li cy cie mie nio wej
z po zo sta wie niem li nii czo ło wej owło sie nia.
U osób cier pią cych na ły sie nie an dro ge no -
we w ba da niu tri cho sko po wym moż na
uwi docz nić mi nia tu ry za cję mie szków wło -
so wych, zmniej szo ny od se tek wło sów
w fa zie wzro stu (fa za ana ge nu), prze bar -
wie nia oko ło mie szko we oraz tzw. żół te
krop ki (yel low do ts), bę dą ce wy ni kiem za -
czo po wa nia ujść mie szków wło so wych
przez czo py ro go we.

Ły sie nie wpły wa ne ga tyw nie na kon dy -
cję psy chicz ną pa cjen tów, po wo du jąc spa -

dek sa mo o ce ny i ja ko ści ży cia cho rych, za -
bu rza po strze ga nie wła snej oso by oraz
ogra ni cza ak tyw ność spo łecz ną. Dla te go
szyb ka dia gno za oraz pod ję cie sku tecz ne go
le cze nia utra ty wło sów są wa run ka mi nie -
zbęd ny mi w ce lu za po bie ga nia na stęp -
stwom wy ni ka ją cym z po stę pu ją ce go pro -
ce su ły sie nia. Le cze nie za cho waw cze AGA
mo że my podzie lić na le cze nie ogól no u stro -
jo we za po mo cą fi na ste ry du – syn te tycz ne -
go in hi bi to ra 5�-re duk ta zy, ha mu ją ce go re -
duk cję te sto ste ro nu do di hy dro te sto ste ro -
nu (DHT) i bio rą ce go udział w pa to ge ne zie
ły sie nia an dro ge no we go oraz na le cze nie
ze wnę trz ne z wy ko rzy sta niem roz two ru
2% i 5% mi no ksy dy lu.

Mi no ksy dyl jest to sub stan cja wy ko rzy -
sty wa na w te ra pii ły sie nia an dro ge no we go
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od po nad 20 lat. Zo sta ła za twier dzo na
przez Ame ry kań ską Orga ni za cję FDA (Fo od
and Drug Ad mi ni stra tion) do le cze nia AGA
po za ob ser wo wa niu nadmier ne go owło sie -
nia ja ko skut ku ubocz ne go u cho rych le czo -
nych przy uży ciu mi no ksy dy lu z po wo du
nad ci śnie nia tęt ni cze go krwi. Me cha nizm
dzia ła nia le ku nie jest obe cnie do koń ca po -
zna ny. Su ge ru je się dzia ła nie wa zo dy la ta cyj -
ne na drob ne na czy nia skór y, co przy czy nia
się po pra wy ukrwie nia mie szków wło so -
wych. In ną hi po te zą jest dzia ła nie ha mu ją ce
trans kryp cję oraz sta bil ność bia łek re cep to -
rów an dro ge no wych bro da wek ludz kich
wło sów. U osób le czo nych przy uży ciu mi -
no ksy dy lu stwier dza się wy dłu że nie fa zy
ana ge nu, co przy czy nia się do wzro stu cał -
ko wi tej licz by wło sów. Naj czę ściej ocze ki -
wa ny efekt le cze nia uzy sku je się po sto so -
wa niu pre pa ra tu przez 3 do 6 mie się cy,
jed nak u nie których pa cjen tów mo że on
po ja wić się później.

W chwi li obe cnej w Pol sce do stęp ne są
pre pa ra ty za wie ra ją ce 2% i 5% roz twór mi -
no ksy dy lu. Po za gra ni ca mi na sze go kra ju lek

wy stę pu je tak że w po sta ci pian ki o stę że niu
5%, której za le tą jest brak gli ko lu pro py le -
no we go, bę dą ce go przy czy ną świą du oraz
podraż nie nia. Do te ra pii ły sie nia an dro ge no -
we go u męż czyzn (Ma le-pat tern ha ir Loss –
MPHL) za re je stro wa ny jest za rów no roz -
twór mi no ksy dy lu o stę że niu 2%, jak i 5%.
Le cze nie ły sie nia an dro ge no we go u ko biet
(Fe ma le pat tern ha ir loss – FPHL) jest ogra -
ni czo ne do roz two ru o niż szym stę że niu.
Luc ky i wsp. w 2004 ro ku prze pro wa dzi li
ran do mi zo wa ne ba da nie z podwój nie śle pą
próbą po rów nu ją ce sku tecz ność te ra pii
FPHL za po mo cą 5% i 2% roz two ru mi no -
ksy dy lu sto so wa ne go ze wnę trz nie na skórę
owło sio ną gło wy 2 ra zy dzien nie przez
okres 48 ty go dni, pod czas które go wy ka za li
zna czą cą po pra wę sta nu kli nicz ne go le czo -
nych pa cjen tek w sto sun ku do gru py kon -
trol nej. Po nad to uzy ska ny efekt le cze nia za
po mo cą obu sto so wa nych w ba da niu stę żeń
był po rów ny wal ny. Na dzień dzi siej szy brak
jest pu bli ka cji ze sta wia ją cych sku tecz ność te -
ra pii ły sie nia an dro ge no we go z uży ciem 5%
roz two ru mi no ksy dy lu 1 raz dzien nie i 2%
roz two ru mi no ksy dy lu 2 ra zy dzien nie.

Ryc. 1. Obraz trichoskopowy skóry owłosionej
głowy pacjentki z FPHL przed rozpoczęciem
leczenia (zdjęcie wykonane za pomocą kamery
cyfrowej FotoFinder Dermoscope II. Klinika
Kolasiński, Swarzędz).

Ryc. 2. Obraz trichoskopowy skóry owłosionej
głowy pacjentki 12 miesięcy od rozpoczęcia
leczenia za pomocą 5% roztworu minoksydylu
(zdjęcie wykonane za pomocą kamery cyfrowej
FotoFinder Dermoscope II. Klinika Kolasiński,
Swarzędz).



Naj czę ściej spo ty ka ne skut ki ubocz ne
po ja wia ją ce się u pa cjen tów sto su ją cych
pre pa ra ty za wie ra ją ce mi no ksy dyl to świąd,
hi per try cho za (nadmier ny wzrost wło sów)
w in nych oko li cach cia ła, za pa le nie skóry,
łu pież, uczu cie pie cze nia lub kłu cia. Jed nak
są one spo ty ka ne je dy nie u ok. 2% le czo -
nych. W ce lu unik nię cia po ja wie nia się
owło sie nia w miej scach nie po żą da nych,
bar dzo waż na jest apli ka cja roz two ru 2-4
go dzi ny przed pój ściem spać oraz umy cie
rąk bez po śre dnio po za sto so wa niu pre pa -
ra tu. Czę sto spo ty ka nym zja wi skiem, które
ne ga tyw nie wpły wa na stan psy chicz ny pa -
cjen tów, nie jed no krot nie do pro wa dza jąc
do prze rwa nia przez nich te ra pii, jest

wzmo żo na utra ta wło sów w po cząt ko wym
okre sie le cze nia. Pro ces ten jest zwią za ny
z syn chro ni za cją cy klu wzro stu wło sów
i ustę pu je sa mo i st nie bez ko niecz no ści mo -
dy fi ka cji te ra pii.

Waż nym ele men tem te ra pii z uży ciem
mi no ksy dy lu jest le cze nie uzu peł nia ją ce
z wy ko rzy sta niem pre pa ra tów za wie ra ją -
cych wy so kiej ja ko ści, ale ła go dniej sze skła -
dni ki ak tyw ne, ko rzy st nie dzia ła ją ce na pro -
ce sy za cho dzą ce w struk tu rach skóry gło wy
pod czas trwa ją ce go pro ce su ły sie nia. Mi nia -
tu ry za cja an dro ge nicz na mie szków wło so -
wych za rów no u ko biet, jak i męż czyzn po -
wo du je po gor sze nie wchła nia nia sub stan cji
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Ryc. 3. Podraż nie nie oko li cy szczy -
tu skóry gło wy po 3 mie sią cach
apli ka cji 5% Mi no ksydy lu, w po -
więk sze niu 20xDI NO. 
Tri cho sco pe Po la ri zer, tri cho me dic®

Kin ga Este ra Jach-Skrzyp czak.

Ryc. 4. Podraż nie nie oko ło mie szko -
we szczy tu skóry gło wy po 3 mie -
sią cach apli ka cji 5% Mi no ksy dy lu
w po więk sze niu 200xDI NO. 
Tri cho sco pe Po la ri zer, tri cho me dic®

Kin ga Este ra Jach-Skrzyp czak.

Ryc. 5. Skóra szczy tu gło wy po czte -
rech za bie gach tri cho lo gicz nych
prze ciw podraż nie niom, w po więk -
sze niu 20xDI NO. 
Tri cho sco pe Po la ri zer, tri cho me dic®

Kin ga Este ra Jach-Skrzyp czak.
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odżyw czych wo kół bro daw ki i ma cie rzy
wło sa. War to za tem jed no cze śnie wspie rać
le cze nie der ma to lo gicz ne ła god ny mi pro ce -
du ra mi tri cho lo gicz ny mi, które ma ją na ce lu
bio sty mu lu ją ce po pra wie nie ja ko ści skóry
gło wy, przy go to wu jąc ją do lep szej ab sorp -
cji skła dni ków lecz ni czych.

Zda niem nie których au to rów sto so wa -
nie szam po nu Ana pha se wzmac nia pe ne -
tra cję 5% mi no ksy dy lu. Mi no ksy dyl 5% sta -
bi li zu je pro ces wy pa da nia wło sów, sprzy ja
ich wzro sto wi po przez wpływ na wy dłu że -
nie ży cia ke ra ty no cy tów, wspo ma ga wchła -
nia nie cy ste i ny i gli cy ny w mie szkach wło so -
wych. Na to miast sty mu lu ją cy szam pon
Ana pha se o kre mo wej kon sy sten cji neu tra -
li zu je wol ne ro dni ki, po bu dza mi kro krą że -
nie wraz z pro duk cją VEGF, dzię ki cze mu
wzmac nia struk tu rę wło sów, przy spie sza jąc
ich wzrost.

Jak wy ka za ły ba da nia prze pro wa dzo ne
na gru pie po nad 2000 pa cjen tek, sze reg ta -
kich czyn ni ków jak Te tra pep tyd, Te tra fo -
sfo ran di gu a no zy ny GP4G i Nia cy ny wy ka -
zu je bio sty mu lu ją ce dzia ła nie na wzrost
wło sów, wspo ma ga jąc le cze nie Mi no ksi di -
lem. Podob nie Ne op ti de wy ka zu je wy so ką
sku tecz ność w le cze niu prze wle kłe go wy -
pa da nia wło sów u ko biet.

Pod su mo wu jąc, moż na z ca łą pew no -
ścią stwier dzić, że wspar cie le cze nia der ma -
to lo gicz ne go od po wie dnio do bra ny mi pro -
ce du ra mi tri cho lo gicz ny mi po zwa la na uzy -
ska nie lep szych efek tów ku ra cji oraz mi ni -
ma li zuje dzia ła nia nie po żą da ne pro wa dzo -
nej far ma ko te ra pii miej sco wej.
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