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Wy pa da nie wło sów jest pro ce sem fi zjo -
lo gicz nym – śre dnio na do bę każ dy czło -
wiek tra ci ich ok. 60-100. Ły sie nie ozna cza
na to miast nadmier ną utra tę wło sów w wy -
ni ku za chwia nia rów no wa gi po mię dzy wy -
pa da niem wło sów a ich odro stem. Pro blem
po ja wia się zwy kle wte dy, gdy na stę pu je
dzien na utra ta ponad 100 wło sów, która
trwa kil ka ty go dni[1]. 

Ły sie nie dzie li się na bli zno wa cie ją ce i nie -
bli zno wa cie ją ce. Je że li zo sta nie zni szczo ny
mie szek wło so wy, odrost wło sów jest nie -
moż li wy. Licz ne po sta cie ły sie nia bez wy two -
rze nia blizn, np. ły sie nie plac ko wa te, są z re -
gu ły cał ko wi cie od wra cal ne. Ły sie nie an dro -
ge no we na le ży do naj czę st szych form ły sie nia
nie bli zno wa cie ją ce go za rów no u męż czyzn,
jak i u ko biet, a czę stość wy stę po wa nia
wzra sta wraz z wie kiem i do ty czy 80% męż -
czyzn oraz 42% ko biet ra sy kau ka skiej[1,2].

Pierw sze ob ja wy te go scho rze nia u męż -
czyzn (Male Pattern Hair Loss) po ja wia ją się
po okre sie doj rze wa nia i cha rak te ry zu ją się
po głę bie niem ką tów czo ło wo-skro nio wych.
Głów ny mi czyn ni ka mi ły sie nia an dro ge no -
we go (an dro ge ne tic alo pe cia AGA) są pre dy -
spo zy cje ge netycz ne i po ziom an dro ge nów.
U ko biet ob ser wu je się 2 szczy ty po ja wia nia
się ły sie nia an dro ge no we go (Female Pattern
Hair Loss): w trze ciej i pią tej de ka dzie ży cia
(okres po me no pau zal ny)[1]. Scho rze nie u ko -
biet przed me no pau zą obej mu je je dy nie czu -
bek gło wy. Typ ły sie nia an dro ge no we go mo -
że wy stę po wać rów nież w przy pad ku cho rób
me ta bo licz nych, in su li no o por no ści, cu krzy cy
ty pu 2, nad ci śnie nia tęt ni cze go czy cho ro by
nie do krwien nej ser ca. 

Ły sie nie te lo ge no we wy stę pu je na to -
miast nie mal wy łą cze nie u ko biet, zwy kle jest
uo gól nio ne. Mo że być spo wo do wa ne

Doskonały wygląd ma obecnie ogromne znaczenie, a utrata włosów
może go zaburzyć. Bujne i zadbane włosy kojarzą się ze zdrowiem,
wpływają też na pozytywny odbiór danej osoby przez otoczenie.
Nagła utrata włosów zaburza więc równowagę psychiczną i utrudnia
funkcjonowanie w społeczeństwie[1]. 
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wstrzą sem emo cjo nal nym lub po u ra zo wym,
wy so ką go rącz ką, uro dze niem dziec ka, za -
bie giem ope ra cyj nym, na gły mi ogra ni cze nia -
mi die te tycz ny mi, a tak że sto so wa niem nie -
których le ków: re ti no i dów do u st nych, he pa -
ry ny, so li zło ta, me tro tre ksa tu, sul fa sa la zy ny,
my ko fe no la nu mo fe ty lu, ka ra ba ma ze pi ny,
kar bi ma zo lu, kwa su wal pro pio no we go, sta -
tyn, fi bra tów, in hi bi to rów an gio ten sy ny, be -
ta-blo ke rów, le ków blo ku ją cych ka na ły wap -
nio we, pro py lo tio u ra cy lu, kar bi ma zo lu, me -
ti zo lu czy ste ro i dów ana bo licz nych[1]. Fi zjo lo -
gicz ne ły sie nie te lo ge no we wy stę pu je u no -
wo rod ków[1], z ko lei roz la na utra ta wło sów
ana ge no wych jest czę sta w przy pad ku che -
mio te ra pii. Do gru py ły sie nia nie bli zno wa cie -
ją ce go za li cza się rów nież ły sie nie plac ko wa -
te (alo pe cia are a ta), które cha rak te ry zu je się
na głym po cząt kiem i prze bie giem trud nym
do prze wi dze nia. Czę stość wy stę po wa nia
ły sie nia plac ko wa te go wy no si 1-2%,
a u więk szo ści pa cjen tów stwier dza się jed -
no lub wię cej okrą głych lub owal nych ognisk,
w których na stą pi ła cał ko wi ta utra ta wło sów.
Cza sa mi ły sie nie plac ko wa te jest bar dziej
na si lo ne, bez odręb nych ognisk – ob ser wu -
je się wów czas roz la ną utra tę wło sów 
(alo pe cia are a ta dif fu sa) lub cał ko wi tą utra tę
wło sów na gło wie (alo pe cia to ta lis), której
mo że to wa rzy szyć utra ta wło sów na ca łym
cie le (alo pe cia uni ver sa lis). 

Mi no ksy dyl jest sto so wa ny w te ra pii ły sie -
nia an dro ge no we go (AGA) od po nad 20 lat.
Lek zo stał wpro wa dzo ny do miej sco wej te ra -
pii AGA po ob ser wa cji, że u osób le czo nych
mi no ksy dy lem z po wo du nad ci śnie nia tęt ni -
cze go wy stę pu je wzrost wło sów w obrę bie
ognisk ły sie nia. Po cząt ko wo mi no ksy dyl sto -
so wa no do u st nie, ale te ra pia ta mia ła licz ne
wa dy ze wzglę du na spa dek ci śnie nia oraz
przy rost ma sy cia ła. Me cha nizm dzia ła nia le -
ku nie jest obe cnie do koń ca po zna ny – mi -
no ksy dyl ha mu je mi nia tu ry za cję mie szków
wło so wych. Roz sze rza rów nież na czy nia
krwio no śne i po bu dza an gio ge ne zę, co

przy czy nia się do po pra wy ukrwie nia mie -
szków wło so wych. Przy pu szcza się, że dzia -
ła ha mu ją co na 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. Lek ha mu je ak tyw -
ność EGF (epi the lial growth fac tor), jed ne go
z in hi bi to rów wzro stu wło sa. U osób le czo -
nych mi no ksy dy lem na stę pu je 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. W Pol sce do stęp -
ne są pre pa ra ty w for mie 2% i 5% roz two -
ru mi no ksy dy lu do użyt ku ze wnę trz ne go na
skórę gło wy. Znaj du ją one za sto so wa nie
w le cze niu ły sie nia an dro ge no we go za rów no
u męż czyzn, jak i ko biet. Lek jest za re je stro -
wa ny do użyt ku od 18. ro ku ży cia. Sto so wa -
ny 2% roz twór mi no ksy dy lu (u ko biet
i u męż czyzn) sku tecz nie ha mu je pro gre sję
AGA[1]. U męż czyzn roz twór 5% jest bar dziej
sku tecz ny niż 2%[1], na to miast u ko biet za le ca
się sto so wa nie roz two ru 2% 2 ra zy na do bę
(po 1 ml, ra no i wie czo rem). Cał ko wi ta daw -
ka do bo wa nie po win na prze kra czać 2 ml.
Za ha mo wa nie wy pa da nia wło sów stwier dza
się w dru gim mie sią cu sto so wa nia le ku, a po -
rost wło sów wy stę pu je po 2 mie sią cach ku -
ra cji. Ma ksy mal ny efekt le cze nia ob ser wo wa -
ny jest po 12 mie sią cach te ra pii i jest uza leż -
nio ny od re gu lar ne go sto so wa nia pre pa ra tu
oraz in dy wi du al nych cech pa cjen tów. Każ dy
pa cjent po wi nien zo stać po in for mo wa ny
o moż li wo ści wy stą pie nia ły sie nia te lo ge no -
we go w cią gu 8 pierw szych ty go dni le cze nia.
Mi no ksy dyl na le ży sto so wać wy łącz nie na
pra wi dło wą, zdro wą skórę gło wy – nie mo -
że być apli ko wa ny na skórę za czer wie nio ną,
ob ję tą sta nem za pal nym lub za ka że niem,
podraż nio ną lub bo le sną. Przy sto so wa niu
miej sco wym mi no ksy dyl wchła nia się w bar -
dzo nie wiel kich ilo ściach do ukła du krą że nia.
Lek mo że po wo do wać dzia ła nia nie po żą da -
ne, ta kie jak świąd skóry, podraż nie nie skóry,
nadmier ne owło sie nie (w tym po ja wie nie się
za ro stu na twa rzy u ko biet), miej sco wy ru -
mień czy łu szcze nie się skóry gło wy. Ba da nie
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prze pro wa dzo ne przez prof. Brze ziń ską-
Wci sło w gru pie 17 ko biet w wie ku 41-50 lat
z ły sie niem an dro ge no wym wy ka za ło zna -
czą cy spa dek utra ty wło sów przy za sto so wa -
niu miej sco we go mi no ksy dy lu 2 ra zy dzien -
nie przez okres 6-12 mie się cy[3]. W 2006 ro -
ku FDA za re je stro wa ło 5% mi no ksy dyl pod
po sta cią pian ki do le cze nia ły sie nia an dro ge -
no we go u męż czyzn, po tym jak te sty kli nicz -
ne wy ka za ły zna czą cy wzrost wło sów po 48-
-ty go dnio wej te ra pii[4,5]. W przy pad ku za sto -
so wa nia mi no ksy dy lu pod po sta cią pian ki ob -
ser wo wa no zmniej sze nie świą du skóry
z uwa gi na brak w pre pa ra cie gli ko lu pro py le -
no we go. Ha san za deh i wsp. u 14 męż czyzn
z ły sie niem an dro ge no wym za sto so wa li 5%
mi no ksy dyl w po sta ci pian ki (u 12 przez
okres 24 ty go dni, a u 2 przez 16 ty go dni).
Ba da nie po twier dzi ło bez pie czeń stwo i sku -
tecz ność dzia ła nia mi no ksy dy lu w po sta ci
pian ki w przy pad ku le cze nia MPHL[6]. Po mi -
mo te go że mi no ksy dyl za re je stro wa ny jest
do le cze nia ły sie nia an dro ge no we go, z po -
wo dze niem sto so wa ny jest rów nież w te ra pii
alo pe cia are a ta oraz ły sie niu te lo ge no wym.
W ba da niu Fie dler-We is sa i wsp. u pa cjen -
tów z roz le głym ły sie niem plac ko wa tym
(obej mu ją cym 75% owło sio nej skóry gło wy
lub wię cej), którzy sto so wa li 1% mi no ksy dyl
za ob ser wo wa no 38% od po wie dzi pod po -
sta cią ter mi nal ne go odro stu wło sów,
a w przy pad ku sto so wa nia 5% mi no ksi dy lu –
81%. Pa cjen ci sto so wa li oklu zję ob sza rów
pod da nych te ra pii. Ogól no u stro jo we wchła -
nia nie by ło mi ni mal ne, nie za ob ser wo wa no
zmian w war to ściach ci śnie nia tęt ni cze go
krwi, ryt mu ser ca, od chy leń w elek tro kar dio -
gra mie ani za bu rzeń elek tro li to wych[7]. Sa pa -
no i Do no van, do ko nu jąc prze glą du do stęp -
nych pu bli ka cji na te mat ły sie nia plac ko wa te -
go, stwier dzi li, że miej sco wo apli ko wa ny mi -
no ksy dyl mo że być sto so wa ny ja ko te ra pia
wspo ma ga ją ca w le cze niu ły sie nia plac ko wa -
te go u do ro słych oraz u dzie ci[8]. W te ra pii ły -
sie nia plac ko wa te go mi no ksy dyl naj czę ściej

łą czo ny jest z miej sco wy mi lub ogól no u stro -
jo wy mi gli ko kor ty ko ste ro i da mi, an tra li ną lub
di fen cy pro nem[8]. Pre pa rat w stę że niu 2-5%
sto so wa ny miej sco wo 2 ra zy dzien nie wy ka -
zał sku tecz ność w le cze niu ły sie nia plac ko wa -
te go o na si le niu ła god nym do umiar ko wa ne -
go. W przy pad ku ły sie nia plac ko wa te go
o roz le głym cha rak te rze au to rzy sto so wa li
mi no ksy dyl do u st nie w daw ce 5 mg ja ko  te -
ra pię uzu peł nia ją cą[9].

Roz po zna nie ły sie nia te lo ge no we go 
(te lo gen ef flu vium) po win no opie rać się na wy -
wia dzie, ba da niu kli nicz nym i wy ni kach ba dań
do dat ko wych. Pa cjen tów na le ży uświa do mić,
że jest to ły sie nie nie bli zno wa cie ją ce i że wło -
sy w później szym cza sie odro sną. W przy pad -
ku ły sie nia te lo ge no we go ko niecz na jest we ry -
fi ka cja i zmia na przyj mo wa nych le ków, które
mo gą przy czy niać się do utra ty wło sów, a tak -
że mo dy fi ka cja die ty. Za le ca ne jest rów nież
po da wa nie do u st nie że la ty ny, bio ty ny i pre pa -
ra tów wie lo wi ta mi no wych. W przy pad ku ni -
skie go po zio mu fer ry ty ny za le ca na jest su ple -
men ta cja że la zem. Mi no ksy dyl w tym przy -
pad ku mo że przy spie szyć odrost wło sów[10]. 

Ze spół ła two wy pa da ją cych wło sów
ana ge no wych to scho rze nie, w którym ło dy -
ga wło sa i we wnę trz na po chew ka nie przy -
le ga ją do sie bie tak ści śle, jak u osób zdro -
wych[11]. Więk szość pa cjen tów to dzie ci ja -
snow ło se, a po czą tek cho ro by przy pa da na
2-5. rok ży cia. Wło sy są su che, ma to we,
krót kie, rzad ko wy ma ga ją strzy że nia. Lek kie
ich po cią gnie cie po wo du je wy rwa nie ca łe go
ko smy ka – bez opo ru i bólu[11]. Chan dran
i Oran je opi sa li przy pa dek 2-let niej dziew -
czyn ki z ze spo łem wy pa da ją cych wło sów
ana ge no wych le czo ny 5% mi no ksi dy lem
przez 28 mie się cy – ze zna czą cą po pra wą
kli nicz ną i bez efek tów ubocz nych[12]. Cheng
i wsp. w le cze niu 7-let niej dziew czyn ki z tym
sa mym ze spo łem uzy ska li za gę szcze nie wło -
sów po te ra pii mi no ksy dy lem[13].

Mi no ksy dyl bar dzo ko rzy st nie od dzia łu je
na pa cjen tów za kwa li fi ko wa nych do prze -



szcze pu wło sów[14]. Sta bi li zu je utra tę wło sów,
zwięk sza licz bę wło sów w fa zie ana ge nu oraz
zmniej sza po prze szcze po wą fa zę te lo ge nu.
Więk szość ba da czy uwa ża, że sto so wa nie mi -
no ksy dy lu po win no być prze rwa ne na 2-3 dni
przed prze szcze pem, aby zmniej szyć ry zy ko
krwa wie nia, które jest zwią za ne z dzia ła niem
mi no ksy dy lu na na czy nia krwio no śne. Po da -
wa nie mi no ksy dy lu na le ży wzno wić 2 ty go -
dnie po prze szcze pie[14]. W ba da niu z podwój -
ną śle pą próbą 12 męż czyzn z AGA uży wa ło
2% mi no ksy dyl przez 6 ty go dni przed i 17 ty -
go dni po prze szcze pie wło sów. Stwier dzo no,
że zna czą co wię cej gra ftów od po wia da wzro -
stem wło sów po prze szcze pie u pa cjen tów
sto su ją cych mi no ksy dyl w po rów na niu z pa -
cjen ta mi, którzy nie sto so wa li le ku[15]. 

Pod su mo wa nie

Mi no ksy dyl jest le kiem sto so wa nym w le -
cze niu ły sie nia an dro ge no we go od po nad 20
lat. Ha mu je ły sie nie po przez wy dłu że nie fa zy
ana ge no wej, co przy czy nia się do wzro stu
cał ko wi tej licz by wło sów. Po mi mo re je stra cji
mo no ksy dy lu w le cze niu ły sie nia andro ge no -
we go jest on rów nież sto so wa ny w te ra pii ły -
sie nia plac ko wa te go i ły sie nia te le ge no we go,
o czym świad czą licz ne pu bli ka cje.
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