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Ły sie nie plac ko wa te (alo pe cia are a ta – AA) to cho ro ba skór na o nie u -
sta lo nej i, jak do tąd, nie jed no znacz nej etio pa to ge ne zie. W obra zie kli -
nicz nym ce chu je się wy stę po wa niem przej ścio wych lub trwa łych
ognisk wy ły sie nia, przy po mi na ją cych „plac ki”, w obrę bie których skóra
nie jest zmie nio na za pal nie.
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Mezoterapia skóry głowy 
w leczeniu łysienia plackowatego

Sta ty stycz nie ły sie nie plac ko wa te do ty czy
oko ło 2% po pu la cji ogól nej. U więk szo ści
osób pierw sze ob ja wy wy stę pu ją już w okre -
sie dzie ciń stwa lub doj rze wa nia, oko ło 60%
przy pad ków ły sie nia plac ko wa te go dia gno zu -
je się przed ukoń cze niem przez pa cjen tów
20. ro ku ży cia. Ły sie nie plac ko wa te to, po ły -
sie niu an dro ge no wym, naj czę st sza przy czy na
utra ty wło sów. Za kła da się, że na obraz cho -
ro bo wy skła da się wie le czyn ni ków. Wśród
czyn ni ków wy wo łu ją cych mo gą mieć zna cze -
nie zja wi ska za pal ne, au to im mu no lo gicz ne,
na czy nio we i za bu rze nia w za kre sie ukła du
ner wo we go. Wska zu je się też na zwią zek ze
sta nem psy chicz nym i emo cjo nal nym.

Praw do po dob nie w ostrej i po cząt ko wej
fa zie cho ro by do mi nu ją zja wi ska za pal ne
i im mu no lo gicz ne. Prze ma wia za tym czę ste
współ i st nie nie ły sie nia plac ko wa te go z in ny -
mi cho ro ba mi, w których wy stę pu ją zja wi ska
au to im mu no lo gicz ne, np. z bie lac twem, cu -
krzy cą ty pu I czy za pa le niem tar czy cy ty pu
Ha shi mo to. Ły sie nie plac ko wa te nie rzad ko
wy stę pu je ro dzin nie i do ty czy obu płci.

Po za u wa że niu pro ce su wy pa da nia wło -
sów, ły sie nia czy obra zu od po wia da ją ce go ły -
sie niu plac ko wa te mu, w pierw szej ko lej no ści
na le ży zgło sić się do le ka rza. Pod czas wi zy ty

usta la się przy czy nę wy pa da nia i wy ko nu je sze -
reg ba dań dia gno stycz nych. Oce nia ne są pa ra -
me try krwi, po ziom że la za, TSH oraz pa ra me -
try wska zu ją ce na stan za pal ny: OB, ASO, p/
ANA , p/ An ty TPO. Wy ko nu je się tak że ba da -
nie skóry lam pą Wo o da, ba da nie mi ko lo gicz ne,
cza sa mi rów nież bio psję dia gno stycz ną i oce nę
mi kro sko po wą. Je śli przy czy na ły sie nia plac ko -
wa te go wią że się z wy stę po wa niem cho ro by
to wa rzy szą cej, ko niecz ne jest roz po czę cie te -
ra pii i le cze nia cho ro by pod sta wo wej i rów no -
cze śnie miej sco wo skóry.

Do tych czas sto so wa ny mi me to da mi w le -
cze niu miej sco wym ły sie nia plac ko wa te go by -
ły: środ ki miej sco wo draż nią ce (np. cy gno li -
na), im mu no te ra pia miej sco wa aler ge na mi
kon tak to wy mi, PU VA, le ki im mu no su pre syj ne
(np. cy klo spo ry na) czy prze ciw za pal ne (np.
gli ko kor ty ko ste ro i dy lub mi no ksy dyl).

Po ni żej przed sta wiono obra zy le cze nia pa -
cjen ta me to dą me zo te ra pii igło wej, którą wy -
brano ja ko al ter na ty wę dla wcze śniej sto so wa -
nych ogól nie i miej sco wo te ra pii. Pa cjent
z ły sie niem plac ko wa tym przez oko ło 
7 mie się cy sto so wał wcier ki draż nią ce miej sco -
wo z wi ta mi ną B6, re zor cy ną, mi no ksy dy lem
w stę że niu 5%, gli ko kor ty ko ste ro i dy miej sco -
wo i do u st nie oraz wi ta mi ny, uzy sku jąc odrost
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Ryc. 1. Technika zabiegu: śródskórne podanie preparatu drogą wkłucia. Nie zastosowano
preparatów znieczulających miejscowo.

09.05.2016 r.

05.08.2016 r.
01.03.2017 (zdję cie zro bio ne na wi zy cie kon -
trol nej po 7 mie sią cach od za bie gu)

20.06.2016 r. 

po je dyn czych wło sów. Ogni sko jed nak nie za -
ra sta ło. U pa cjen ta nie stwier dzo no żad nych
od chy leń w ba da niach la bo ra to ryj nych, cho rób
prze wle kłych, wy klu czo no tak że ogni ska za pal -
ne (zę by, za to ki, dro gi mo czo we). Wy wiad nie
wska zy wał na współ i st nie nie za bu rzeń emo cjo -
nal nych. Pa cjent nie sto so wał in nych le ków.

Pa cjen to wi za pro po no wa no te ra pię me zo -
te ra pii igło wej. Se ria obej mo wa ła po da nie pre -
pa ra tu 1 raz w mie sią cu przez 4 ko lej ne mie sią -
ce. Uzy ska no wzrost wło sów i cał ko wi ty ich
odrost w ogni sku ły sie nia plac ko wa te go oraz
ogól ną po pra wę sta nu wło sów. Na pod sta wie
uzy ska ne go wy ni ku te ra pii moż na wnio sko -
wać, że me zo te ra pia igło wa mo że być me to dą
z wy bo ru w le cze niu ły sie nia plac ko wa te go. Pa -

cjent po zo sta je pod sta łą ob ser wa cją i kon tro lą.
Obe cnie nie sto su je też żad nych le ków. Okre -
so wo przyj mu je pre pa ra ty wie lo wi ta mi no we
i pro wa dzi zdro wy styl ży cia. Uzy ska ny efekt –
peł ny odrost jest za do wa la ją cy.
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