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Trichoskopia –
nowoczesna metoda

diagnostyczna w różnych typach
nadmiernego wypadania włosów

Pro ces utra ty wło sów mo że prze bie gać
bar dzo gwał tow nie (z utra tą kil ku set wło sów
dzien nie) lub nie zau wa żal nie. Skut ki te go sta -
nu cho ro bo we go mo gą być od wra cal ne lub
nie od wra cal ne. Ist nie je wie le przy czyn wy -
pa da nia wło sów. Wy róż nia się ły sie nie na tle:
ge ne tycz nym, in fek cyj nym, au to im mu ni za -
cyj nym, hor mo nal nym, po le ko wym, no wo -
two ro wym, za bu rzeń sta nu me ta bo licz ne go
orga ni zmu, sta nu za pal ne go skóry owło sio -
nej gło wy, uszko dze nia przez czyn ni ki fi zycz -
ne. Pro blem nadmier nej utra ty wło sów do -
ty czy osób w każ dej gru pie wie ko wej.

Wy stą pie nie ły sie nia wy ma ga dia gno sty ki
der ma to lo gicz nej – tri cho lo gicz nej oraz nie -
rzad ko prze pro wa dze nia szer szej dia gno sty -
ki la bo ra to ryj nej. Do naj czę ściej wy ko ny wa -
nych ba dań wy so ko spe cja li stycz nych za li cza
się: tri cho sko pię, tri cho gram i bio psję skóry
owło sio nej gło wy.

Tri cho sko pia to nie in wa zyj ne ba da nie
skóry owło sio nej gło wy i ło dyg wło so wych
prze pro wa dzo ne przy po mo cy wi de o der -
mo sko pu - urzą dze nia optycz ne go po łą czo -
ne go z opro gra mo wa niem kom pu te ro wym.
Ba da nie ma wie le za let – jest nie in wa zyj ne,
szyb kie, po wta rzal ne, a co naj waż niej sze –
ma za sto so wa nie w dia gno sty ce wszy st kich
ty pów ły sie nia.

Dla te go też tri cho sko pia sta ła się ba da -
niem pierw sze go wy bo ru. Jest bar dzo przy -
dat na w oce nie sku tecz no ści le cze nia. Jest to
me to da wy ma ga ją ca jed nak du że go do -
świad cze nia. 

Tri cho sko pia po zwa la oglą dać obiek ty
w po więk sze niu od 20- do 160-krot nym,
przy czym z re gu ły wy ko rzy stu je się po więk -
sze nie z za kre su 20-70 ra zy. Aby zmniej szyć
kąt za ła ma nia świa tła na po wierzch ni obra zo -
wa ne go obiek tu, z re gu ły sto su je się płyn im -

Nadmierne wypadanie włosów określane jest mianem łysienia. Za
dobową normę utraty włosów przyjmuje się około 50 sztuk. W stanie
prawidłowym najczęściej zauważamy utratę pojedynczych włosów
podczas czesania lub ich mycia. Jeśli doliczymy włosy utracone
podczas mycia głowy, wówczas za normę przyjmuje się utratę do 100
włosów.
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mer syj ny. Nie mniej jed nak przy oświe tla niu
po la ba daw cze go świa tłem spo la ry zo wa nym
nie ma ta kiej ko niecz no ści. Naj czę ściej ja ko
pły nu im mer syj ne go uży wa się roz two rów
al ko ho lo wych, które do dat ko wo ma ją wła -
ści wo ści de zyn fe ku ją ce oraz sto sun ko wo
szyb ko od pa ro wu ją. 

Umy cie wło sów oraz ich ko lo ry za cja
mo gą wpły nąć na ja kość oce nia ne go obra zu. 

Tri cho sko pia mo że słu żyć oce nie sta ty -
stycz nej na tę że nia ły sie nia. W sytuacji tej
le karz, ma jąc zdję cia wło sów, ana li zu je ich
licz bę. Po miar ten mo że zo stać wy ko na ny
ręcz nie bądź au to ma tycz nie. Ze bra ne da ne
zo sta ją za pre zen to wa ne w po sta ci tzw. ra -
por tu tri cho sko po we go. Po zwa la on le ka -
rzo wi na spraw ną ana li zę da nych oraz po -
sta wie nie roz po zna nia. Jest to znacz ne uła -
twie nie przy ko lej nych ba da niach, po nie -
waż umoż li wia po rów na nie otrzy my wa -
nych pa ra me trów.

Ana li zu jąc ra port tri cho sko po wy, wy kry -
wa się m.in.: ob sza ry o naj więk szym stop niu
utra ty wło sów, stwier dza róż no rod ne ob ja wy
sta nu za pal ne go (wy stę pu ją ce w ły sie niach bli -
zno wa cie ją cych i nie bli zno wa cie ją cych) ob ja -
wy nie pra wi dło wo ści ło dyg (ich dys tro fie wro -
dzo ne i na by te oraz mi nia tu ry za cję). 

Wie le jed no stek cho ro bo wych ma swój
cha rak te ry stycz ny obraz, stąd w tych przy -
pad kach tri cho sko pia po zwa la na szyb kie po -

sta wie nie dia gno zy i nie zwłocz ne roz po czę -
cie le cze nia. Przy kła dem mo że tu być, wy -
stę pu ją ce naj pow szech niej w po pu la cji, ły sie -
nie an dro ge no we. W in nych przy pad kach ły -
sie nia obraz tri cho sko po wy su ge ru je ko lej -
ność i ro dzaj dal szych ba dań dia gno stycz -
nych: tri cho gra mu, bio psji skóry gło wy czy
ba da nia mi kro sko po we go w świe tle spo la ry -
zo wa nym. 

Na mar gi ne sie na le ży tu wspo mnieć
o oso bach okre śla ją cych się mia nem tri cho -
lo gów, nie po sia da ją cych wy kształ ce nia me -
dycz ne go, które podej mu ją się „dia gno sty ki”,
za le ca ją sto so wa nie czę sto ko sztow nych za -
bie gów ko sme tycz nych, pod czas gdy pa cjent
po zo sta je nadal bez roz po zna nia, co odra cza
na wie le mie się cy lub lat roz po czę cie te ra pii.

Tri cho gram jest ba da niem pół in wa zyj -
nym po le ga ją cym na oce nie przy uży ciu mi -
kro sko pu świe tl ne go ło dyg i ko rze ni oko ło
100 wy rwa nych wło sów. Wy nik ba da nia
opi su je ak tu al ny stan cy klu wło so we go w ba -
da nych oko li cach skóry gło wy. Tri cho gram
jest ba da niem nie zbęd nym dla roz po zna nia
ły sie nia te lo ge no we go.

Bio psję skóry gło wy wy ko nu je się
w przy pad ku podej rze nia ły sie nia bli zno wa -
cie ją ce go oraz przy nie ja snych po sta ciach ły -
sie nia nie bli zno wa cie ją ce go. Na le ży tu pod -
kre ślić, iż oce na hi sto pa to lo gicz na ta kie go
ma te ria łu wy ma ga wie dzy eks perc kiej.

Ryc. 1. Obraz trichoskopowy łysienia
plackowatego.

Ryc. 2. Obraz trichoskopowy skóry owłosionej
głowy bez objawów łysienia.
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Warto tu rów nież wspo mnieć o tzw.
ana li zie skła du pier wia st ko we go wło sów,
której pod da ją się zde spe ro wa ni pa cjen ci,
po szu ku ją cy przy czy ny wy pa da nia wło sów.
Ta kie „ba da nie” jest cał ko wi cie nie przy dat ne
dia gno stycz nie, nie po sia da żad ne go po par -
cia na u ko we go, a co wię cej, wy ko ny wa ne
jest naj czę ściej przez oso by bez wy kształ ce -
nia me dycz ne go, które ofe ru ją przyj mo wa -
nie „le ków” bę dą cych sub stan cja mi che micz -
ny mi o nie ja snym skła dzie che micz nym, ma -
ją cym su ple men to wać wy ka za ne na pod sta -
wie ana li zy de fi cy ty. 

Pod su mo wu jąc, na le ży pod kre ślić, iż
pro ble mem nadmier nej utra ty wło sów po -
wi nien za wsze zaj mo wać się spe cja li sta der -
ma to log, po sia da ją cy do świad cze nie w dzie -
dzi nie tri cho lo gii.
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