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Wło sy sta no wią waż ny ele ment na sze go wy glą du. Są na szą
ozdo bą, pod kre śla ją uro dę, cza sa mi ukry wa ją drob ne man ka -
men ty. Je śli do cho dzi do ich wy pa da nia, za czy na my się nie po -
ko ić, a kie dy ten pro ces nie usta je, po stę pu je, a wręcz na ra sta,
po ja wia się prze rze dze nie wło sów lub pro ces po stę pu je, pro -
wa dząc do zja wi ska ły sie nia. Jed nym z ty pów ły sie nia jest ły sie -
nie an dro ge no we.

lek. Jagoda Jaroszewska-Smoleń
Gabinet Dermatologii i Medycyny Estetycznej Nowa Dermatologia w Dąbrowie Górniczej

Wybrane zabiegi medycyny estetycznej
w terapii łysienia typu androgenowego
(doświadczenia własne)

Ły sie nie an dro ge no we to za leż ny od
an dro ge nów, po stę pu ją cy pro ces wy pa -
da nia wło sów ty pu nie bli zno wa cie ją ce go.
Wy stę pu je za rów no u męż czyzn, jak i ko -
biet. Ły sie nie an dro ge no we męż czyzn
do ty czy ok. 80% po pu la cji ogól nej męż -
czyzn i sta no wi 95% wszy st kich zdia gno -
zo wa nych przy pad ków ły sie nia. Z uwa gi
na fakt, że do le gli wość do ty ka głów nie
męż czyzn, by wa okre śla na mia nem „ły -
sie nia ty pu mę skie go”. Jed nak ły sie nie an -
dro ge no we mo że do ty czyć tak że ko biet.
Czę sto jest ob ja wem za bu rzeń hor mo -
nal nych i mo że to wa rzy szyć ze spo ło wi
po li cy stycz nych jaj ni ków, ze spo ło wi Cu -
shin ga, ze spo ło wi nad ner czo wo-płcio we -
mu, gu zom jaj ni ka lub nad ner czy, al bo
wy stę po wać idio pa tycz nie, tyl ko ja ko ob -
jaw wzmo żo nej ak tyw no ści an dro ge nów.

Za głów ną przy czy nę ły sie nia an dro -
ge no we go u męż czyzn uwa ża się uwa -
run ko wa ną ge ne tycz nie nadwraż li wość

mie szka wło so we go na di hy dro te sto ste -
ron (DHT). DHT wpły wa na mie szki
wło so we, które ule ga ją po wol nej mi nia -
tu ry za cji. Ta ki mie szek pro du ku je cien ki
włos, stop nio wo dzia ła nie mie szka ule ga
za ha mo wa niu, co w efek cie pro wa dzi
do za ni ku wło sa i pro ce su ły sie nia.

Pierw sze ob ja wy ły sie nia an dro ge no -
we go są wi docz ne już w wie ku na sto let -
nim. Wło sy w znacz nym stop niu mo gą
wy pa dać już na wet kil ku na sto let nim
chłop com. Za u wa żal nym ob ja wem do -
dat ko wym jest to wa rzy szą cy ło jo tok
skóry gło wy.

Oczy wi stym ob ja wem wi docz nym
dla pa cjen ta jest pro ces co fa nia się li nii
wło sów, który pa cjent do strze ga na na
skro niach i czo le. W dal szej ko lej no ści
pro ces za czy na wy stę po wać w czę ści
cie mie nio wej (tzw. ton su ra na szczy cie
gło wy). Naj czę ściej po zo sta ją wło sy na
po ty li cy i czę ścio wo w oko li cach skro nio -
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wych. Ły sie nie ty pu mę skie go ze wzglę -
du na czę stość wy stę po wa nia za wsze
sta no wi wy zwa nie dla le ka rza der ma to -
lo ga i le ka rza me dy cy ny este tycz nej.

Aby usta lić przy czy nę wy pa da nia
wło sów po ze bra nym wy wia dzie, który
nie rzad ko wska zu je na uwa run ko wa nia
ro dzin ne, do kła dnie oglą da się skórę
owło sio ną, wy ko nu je się test cią gnię cia,
ba da się skórę lam pą Wo o da, wy ko ny -
wa ne są ba da nie my ko lo gicz ne. Ba da -
niem uzu peł nia ją cym dia gno sty kę jest
tri cho gram i tri cho sko pia. Oce nia się
tak że pa ra me try krwi, po ziom że la za,
TSH, pa ra me try za pal ne: OB, ASO, p/
ANA, p/ An ty TPO. Cza sa mi rów nież
ro bi się bio psję dia gno stycz ną i oce nę
mi kro sko po wą ce lem wy klu cze nia cho -
rób pro wa dzą cych do ły sie nia.

Le cze nie ły sie nia jest uwa run ko wa ne
stop niem za a wan so wa nia ob ja wów.
W le cze niu miej sco wym sto so wa ny jest
mi no ksy dyl 2% lub 5%, roz sze rza ją cy

na czy nia krwio no śne mie szków wło so -
wych, co zwięk sza ich ukrwie nie i utle no -
wa nie, po wo du je sty mu la cję podzia łów
w bro daw ce mie szka wło so we go. W le -
cze niu ogól nym wy ko rzy stu je się też fi na -
ste ryd, który ha mu je en zym 5-�-re duk -
ta zę. Me to dą al ter na tyw ną po zo sta ją
prze szcze py wło sów.

Po ni żej przed sta wiam efek ty za sto -
so wa nia te ra pii oso czem bo ga to płyt ko -
wym ja ko al ter na ty wy w te ra pii le cze nia
ły sie nia an dro ge no we go me to dą me zo -
te ra pii igło wej u 25-let nie go męż czy zny.

Oso cze bo ga to płyt ko we PRP jest
kon cen tra tem pły tek krwi uzy ska nym po -
przez odwi ro wa nie krwi żyl nej po bra nej
bez po śre dnio od pa cjen ta przed za bie -
giem. Płyt ki krwi uwal nia ją sie dem pod -
sta wo wych czyn ni ków wzro stu, PDGF
(��,��,��), TGF-�1, TGF-�2, VEGF
oraz EGF. Oso cze bo ga to płyt ko we za -
wie ra rów nież biał ka od po wie dzial ne za
ad he zję ko mór ko wą: fi bry nę i fi bro nek ty -

lek. med. Jagoda Jaroszewska-Smoleń
Specjalista Dermatolog-Wenerolog
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Ryc. 1. Terapia osoczem bogatopłytkowym łysienia typu męskiego. Pacjent przed zabiegiem (A)
oraz miesiąc (B), dwa miesiące (C) i trzy miesiące po zabiegu (D).
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nę, które sty mu lu ją na mna ża nie i doj rze -
wa nie ko mórek na skór ka, po bu dza ją syn -
te zę ma cie rzy mię dzy ko mór ko wej, ak ty -
wu ją mi kro krą że nie, sty mu lu ją syn te zę
DNA. Oso cze bo ga to płyt ko we za wie ra
rów nież biał ka od po wie dzial ne za ad he -
zję ko mór ko wą: fi bry nę i po bu dza ją fi -
bro bla sty do pro duk cji ko la ge nu.

U pa cjen ta, które go za kwa li fi ko wa -
łam do PRP, nie stwier dzo no żad nych
od chy leń od nor my w ba da niach la bo ra -
to ryj nych, miał pra wi dło we po zio my
hor mo nów TSH, T4 i hor mo nów an -
dro ge no wych, nie stwier dzo no cho rób
prze wle kłych, wy klu czo no 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 in -
nych cho rób lub za bu rzeń emo cjo nal -
nych. Pa cjent nie brał żad nych le ków.

Pa cjent wy ra ził zgo dę na te ra pię
oso czem bo ga to płyt ko wym PRP.
Wcze śniej sto so wał za rów no mo no ksy -
dyl 5% jak i fi na ste ryd do u st nie, uzy sku -
jąc mier ne efek ty.

Za sto so wa no se rię po da nia oso cza
bo ga to płyt ko we go PRP se rią wkłuć. Za -
bieg pro wa dzo no me to dą me zo te ra pii
igło wej PRP na ca łej po wierzch ni skóry
gło wy z po wtórze niem po 4 ty go dniach;
PRP po da wa no śród skór nie. Po wyżej do -
ku men ta cja zdję cio wa po ka zu ją ca po ten -
cjał sty mu la cyj ny za bie gu PRP in vi vo i me -

zo te ra pii igło wej. Po za bie gu pa cjent po -
da wał do le gli wo ści bólo we i za czer wie nie -
nie skóry, które ustą pi ły po po da niu pa ra -
ce ta mo lu. Uzy ska ny efekt: odrost na za ko -
lach i szczy cie skóry gło wy, wło sy są
grub sze i cie mniej sze. Efekt jest dla pa cjen -
ta za do wa la ją cy, obe cnie jest po dwóch
ko lej nych za bie gach me zo te ra pii igło wej
PRP, nie sto su je żad nych in nych le ków.

Do ku men ta cja zdję cio wa znajduje
się na poprzedniej stronie. 

Wnio ski

Na pod sta wie uzy ska ne go wy ni ku
te ra pii oso czem bo ga to płyt ko wym i me -
zo te ra pii igło wej moż na wnio sko wać, że
mo że stać się me to dą z wy bo ru w le -
cze niu tej czę stej cho ro by, ja ką jest ły sie -
nie ty pu mę skie go. Pa cjent po zo sta je
w sta łej ob ser wa cji i kon tro li.
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