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Leczenie łysienia androgenowego
Łysienie androgenowe (androgenetic alopecia – AGA) jest zależnym
od androgenów, dziedzicznym zaburzeniem prowadzącym do zamiany włosów terminalnych skóry owłosionej głowy w zminiaturyzowane
włosy meszkowe, a następnie w atroficzne mieszki włosowe według
charakterystycznego wzoru. To najczęstszy rodzaj łysienia, dotyczy
zarówno mężczyzn, jak i kobiet wszystkich ras[1]. Łysienie androgenowe należy do typu łysień niebliznowaciejących i zajmuje szczyt oraz
czołowo-skroniowe obszary skóry owłosionej głowy. Częstość występowania i nasilenie wzrastają z wiekiem – w wieku 70 lat przynajmniej 80% mężczyzn rasy kaukaskiej i 50% kobiet wykazuje cechy łysienia androgenowego[2]. Schorzenie to może występować u dzieci
i młodzieży, najczęściej rozpoczyna się po okresie dojrzewania[3].
W etiopatogenezie rolę odgrywają czynniki genetyczne i hormonalne. Dziedziczenie
jest wielogenowe (dotyczy m.in. genów receptora androgenowego, aromatazy, receptorów estrogenowych, czynników wzrostu)[4,5]. Ostateczna ekspresja fenotypowa zależy od indywidualnej ekspresji wielu genów,
determinujących wiek wystąpienia schorzenia, szybkość postępu, obraz kliniczny i stopień nasilenia[6]. Ryzyko rozwoju łysienia androgenowego wzrasta przy dodatnim wywiadzie rodzinnym, szczególnie w przypadku kiedy występowało u ojca lub dziadka ze
strony matki[7]. Najbardziej istotnym hormonem w rozwoju tego rodzaju łysienia jest dihydrotestosteron (DHT) – hormon pochodzący z konwersji testosteronu przez 5a-reduktazę[8]. W okolicach wrażliwych na androgeny w mieszkach włosowych komórki brodawki włosowej mają niewielką ilość receptorów androgenowych o wysokim powinowactwie. Połączenie androgenów z recepto-

rem wpływa na syntezę autokrynnych i parakrynnych czynników w brodawce włosa, takich jak transformujący czynnik wzrostu b1
i 2, który przyspiesza fazę telogenu[9]. Na
skórze owłosionej głowy wrażliwość na androgeny i rozmieszczenie receptorów androgenowych są różne w zależności od okolicy, dlatego w okolicy potylicznej wpływ
działania androgennego jest nieznaczny, nawet w przypadku ciężkiego łysienia androgenowego.
W omawianym typie łysienia następuje
stopniowa przemiana włosów terminalnych
w określonych okolicach skóry owłosionej
głowy we włosy meszkowe. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn następują zmiany w długości cyklu włosowego. Faza wzrostu – anagenu ulega skróceniu do kilku tygodni i miesięcy z 3-6 lat, a faza telogenu pozostaje niezmieniona lub wydłuża się do okresu ponad
3 miesięcy[10]. Wzrost ilości włosów telogenowych i zmniejszenie ilości włosów anage-
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nowych wynikają z przyspieszenia cyklu włosowego i wydłużenia fazy telogenu, co przekłada się na większą utratę włosów.
Aby efektywnie leczyć łysienie androgenowe, niezbędna jest prawidłowa diagnoza.
Należy wykluczyć inne przyczyny łysienia,
których obraz kliniczny może przypominać
łysienie androgenowe, np. rozlane łysienie
plackowate, utratę owłosienia związaną z zaburzeniami metabolicznymi czy łysienie telogenowe. W diagnostyce wykorzystuje się
m.in. badanie trichoskopowe (nieinwazyjne
badanie skóry owłosionej głowy i łodyg włosowych za pomocą wideodermatoskopu),
test ciągnięcia (pull test) – wskazujący zwiększone wypadanie włosów, polegający na pociąganiu przez lekarza ok. 60 włosów w 3-4
lokalizacjach skóry owłosionej głowy (dodatni w przypadku wyciągnięcia 6 lub więcej
włosów telogenowych) oraz trichogram
(ocena mikroskopowa włosów z oceną odsetkową włosów w poszczególnych fazach
cyklu).
Leczenie farmakologiczne jest terapią
pierwszego wyboru zarówno w przypadku
mężczyzn, jak i kobiet. Celem jest zmniejszenie tempa utraty włosów i/lub odwrócenie procesu miniaturyzacji. Obecnie na rynku
są dwa leki zatwierdzone przez FDA (Food
and Drug Administration) do leczenia łysienia
androgenowego – minoksydyl, stosowany
miejscowo (modyfikator odpowiedzi biologicznej) oraz finasteryd stosowany doustnie
(modyfikator odpowiedzi hormonalnej).
Minoksydyl
Stosowany miejscowo daje efekt umiarkowanego odrostu włosów u ok. 30%
mężczyzn i ok. 60% kobiet z łysieniem androgenowym[11]. Często można uzyskać nieznaczny odrost włosów lub zatrzymanie
progresji łysienia[12]. Uzyskany efekt terapeutyczny nie jest trwały, po przerwaniu leczenia w ciągu kilku miesięcy następuje utrata
odrośniętych włosów. Nawet przy kontynuowaniu terapii odrost włosów osiąga plateau

po około roku i powoli zmniejsza się w kolejnych latach. Roztwór do stosowania miejscowego został zaaprobowany do leczenia
łysienia w 1988 r. W 1996 r. minoksydyl
w stężeniu 2% został dopuszczony jako lek
dostępny bez recepty lekarskiej (OTC),
a w 1997 FDA zaaprobowało 5-procentowy roztwór do stosowania miejscowego –
jako bardziej skuteczny w uzyskaniu szybszego wzrostu włosów i większego o 45%
odrostu włosów[12]. Minoksydyl w postaci
pianki został zaaprobowany w 2006 r. Do
jego potencjalnych zalet należą brak glikolu
propylenowego (potencjalnego składnika
drażniącego skórę), bardziej celowe aplikowanie leku oraz krótszy czas schnięcia po
aplikacji preparatu.
Dokładny mechanizm odpowiedzialny
za indukowany minoksydylem wzrost włosów nie jest jeszcze znany, ale wydaje się
niezależny od działania rozszerzającego naczynia (lek ten w postaci doustnej stosowano do leczenia nadciśnienia tętniczego)[13].
Obecne teorie sugerują pierwszorzędowy
wpływ na skrócenie okresu pomiędzy wypadnięciem włosów telogenowych a pojawieniem się nowych włosów anagenowych.
Ten czas jest najczęściej wydłużony u mężczyzn cierpiących na łysienie androgenowe,
natomiast nie obserwuje się go u kobiet
cierpiących na ten rodzaj łysienia[14]. Minoksydyl wydłuża także fazę anagenu – okres
wzrostu włosa. Wapń wydaje się zaangażowany w proces odrostu włosów – przy jego
obecności naskórkowy czynnik wzrostu
(epidermal growth factor – EGF) hamuje
wzrost włosa. Minoksydyl otwiera kanały
potasowe, blokując wejście wapnia do komórek włosa. Powoduje to pobudzenie angiogenezy i proliferację komórek. Lek ten
może także zmieniać metabolizm androgenów w obrębie skóry owłosionej głowy –
wywołuje wzrost aktywności 17b-hydroksydehydrogenazy o prawie 40% w komórkach brodawek skórnych łysiejącej skóry
owłosionej głowy w porównaniu z obszarami bez cech łysienia[15].
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Miejscowo stosowany minoksydyl jest
słabo wchłaniany do krwioobiegu przez
skórę – absorbcja maksymalnie wynosi
4,5%. Około 95% dawki zastosowanej
miejscowo jest eliminowana w ciągu 4 dni.
Roztwór minoksydylu w stężeniach 2% i 5%
jest zalecany u mężczyzn w dawce 1 ml 2 razy dziennie, z tym że wyższe stężenie leku
jest bardziej skuteczne. U kobiet z łysieniem
androgenowym rekomenduje się stosowanie 2-proc. roztworu 2 razy dziennie po 2 ml
– roztwór 5-proc. nie jest zalecany z uwagi
na niedostateczne dowody jego wyższej skuteczności. W ciągu pierwszych 8 tygodni terapii może wystąpić telogenowe wypadnie
włosów. Skuteczność leczenia powinna być
oceniana po 6 miesiącach terapii – jeżeli widać dobry efekt działania, leczenie powinno
być kontynuowane. Minoksydyl w postaci
pianki (niedostępny na rynku polskim) jest zalecany do stosowania u dorosłych mężczyzn
2 razy dziennie.
Lek powinien być aplikowany tylko
w obrębie skóry owłosionej głowy. Należy informować pacjentów o sposobie aplikacji zgodnie z ulotką danego produktu. Preparaty minoksydylu powinny być nakładane na suchą
skórę i włosy. Należy pamiętać o umyciu rąk
bezpośrednio po zastosowaniu, jeżeli są roz-

prowadzane za pomocą palców rąk. W przypadku stosowania formy w postaci sprayu powinno się unikać inhalacji preparatu[16].
Finasteryd
Finasteryd jest kompetencyjnym inhibitorem typu II 5a-reduktazy, enzymu konwertującego testosteron do dihydrotestosteronu
(DHT). Przy zastosowaniu w dawce 1 mg/dobę
u mężczyzn, można osiągnąć 70-proc.
redukcję DHT w surowicy i w obrębie skóry
owłosionej głowy. W badaniach klinicznych
wykazano, że po 5 latach stosowania leczenia uzyskano wzrost liczby włosów u 65%
pacjentów oraz zwolnienie lub zatrzymanie
dalszej utraty owłosienia u 90% pacjentów[18]. Działania niepożądane są rzadkie, dotyczą mniej niż 2% pacjentów, należą do
nich: zmniejszenie libido, trudność w osiągnięciu erekcji oraz zmniejszenie objętości
nasienia. Mimo faktu, że są one odwracalne
po odstawieniu leczenia u większości pacjentów[19], FDA w kwietniu 2012 r. poprawiła
opis leku w odniesieniu do opisanych przypadków kontynuacji zaburzeń erekcji, zaburzeń ejakulacji oraz obniżonego libido pomimo przerwania leczenia. Z uwagi na powyższe oraz na opisy przypadków wystąpienia
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azoospermii u pacjentów z wywiadem obniżonej płodności przed rozpoczęciem stosowania finasterydu[20] należy uwzględnić je
w wywiadzie podmiotowym. Stosowanie inhibitorów 5a-reduktazy może mieć także
korzystne działanie w postaci zapobiegania
wystąpienia nowotworu prostaty – w 7-letnim badaniu klinicznym wykazano redukcję
ogólnego ryzyka wystąpienia raka prostaty
o 24,8%.
Lek w formie doustnej jest rekomendowany u mężczyzn powyżej 18 r.ż. z łysieniem androgenowym łagodnym i średnio
nasilonym. Ocena skuteczności leczenia powinna być przeprowadzona najwcześniej po
6 miesiącach leczenia. Należy poinformować
pacjentów, że preparat ten obniża stężenie
PSA (prostate-pecific antigen) we krwi, które
stosowane jest jako badanie przesiewowe
w kierunku raka prostaty. U mężczyzn powyżej 45 r.ż. zaleca się oznaczanie PSA i badanie urologiczne przed rozpoczęciem leczenia. Przy niezadowalającej odpowiedzi na
leczenie można rozważyć dołączenie leczenia miejscowego minoksydylem.
U kobiet w okresie pomenopauzalnym
finasteryd w dawce 1 mg/dobę jest nieskuteczny. Wymagane jest zastosowanie większych dawek[21] – w badaniach klinicznych
wykazano skuteczność dawki 5 mg/dobę[22,23]. W przypadku podawania finasterydu
u kobiet należy pamiętać, że jest to leczenie
off-label, o czym powinno poinformować się
pacjentkę i jest ono prowadzone na odpowiedzialność lekarza. U kobiet w wieku rozrodczym ma potencjalne działanie teratogenne (głównie feminizacja płodów męskich), z uwagi na co konieczne jest zastosowanie skutecznej antykoncepcji.

kich jak octan cyproteronu, spironolakton
i flutamid, jednakże nie wykazano poprawy
ani zahamowania progresji łysienia androgenowego przy zastosowaniu tych terapii[21].
W praktyce klinicznej lepsze wyniki uzyskuje
się u pacjentek ze zwiększonym stężeniem
androgenów. Jest to także leczenie off-label
i należy pamiętać o równoległym stosowaniu
skutecznej antykoncepcji.
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