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Zastosowanie minoksydylu 
i finasterydu w leczeniu łysienia
androgenowego

Ły sie nie an dro ge no we (an dro ge ne tic
alo pe cia, AGA) jest naj czę st szym ro dza jem
wy pa da nia wło sów, które do ty czy za rów -
no męż czyzn, jak i ko biet. Ły sie nie an dro -
ge no we u męż czyzn okre śla się skrótem 
MA GA (ang. ma le an dro ge ne tic alo pe cia),
zaś u ko biet – FA GA (ang. fe ma le an dro ge -
ne tic alo pe cia). 

Epi de mio lo gia

Pierw sze ob ja wy te go ty pu ły sie nia
mo gą po ja wić się już w okre sie do ra sta nia.
Czę sto tli wość wzra sta wraz z wie kiem
i do ty ka do 80% męż czyzn i 42% ko biet

ra sy kau ka skiej. U osób po cho dze nia azja -
tyc kie go oraz Afro a me ry ka nów czę sto tli -
wość AGA jest niż sza. Ły sie nie an dro ge -
no we ob ser wu je się u osób pre dy spo no -
wa nych ge ne tycz nie, stąd też czę sto
wy stę pu je ro dzin nie[1].

Etio lo gia

W pa to ge ne zie ły sie nia an dro ge no we -
go głów ną ro lę od gry wa di hy dro te sto ste -
ron (DHT), me ta bo lit te sto ste ro nu.
W oso czu te sto ste ron trans por to wa ny jest
głów nie w po sta ci zwią za nej z �-glo bu li ną
wią żą cą hor mo ny płcio we (sex hor mo ne
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bin ding glo bu lin – SHBG), w for mie zwią -
za nej z al bu mi na mi oraz w po sta ci nie -
zwią za nej. Re cep to ry dla an dro ge nów
zlo ka li zo wa ne są mię dzy in ny mi w ją drach
ko mór ko wych mie szków wło so wych. Ba -
da nia wy ka za ły, że naj bar dziej wraż li we na
dzia ła nie an dro ge nów są mie szki wło so we
oko li cy czo ło wej. En zy mem od po wie -
dzial nym za kon wer sję te sto ste ro nu do
DHT jest 5�-re duk ta za. Znaj du je się on
w ko mór kach mie szka wło so we go. Dru -
gim istot nym en zy mem jest aro ma ta za cy -
to chro mu P-450, która od po wia da za
kon wer sję te sto ste ro nu do estra dio lu.
Nie pra wi dło wa ak tyw ność te go en zy mu
oraz za bu rze nie pro por cji estra diol/te sto -
ste ron mo gą pro wa dzić do ły sie nia an dro -
ge no we go, mi mo że po ziom te st sto ste ro -
nu jest w za kre sie nor my. DHT jest na to -
miast od po wie dzial ny za mi nia tu ry za cję
mie szka wło so we go, przez co wło sy sta ją
się krót sze, cień sze i ja śniej sze. DHT
wpły wa rów nież na skróce nie cza su trwa -
nia ana ge nu (fa za wzro stu wło sa) i wy dłu -
że nie te lo ge nu (fa za spo czyn ku wło sa).
Stąd też w tri cho gra mie wi docz ne są
głów nie wło sy te lo ge no we[1-2].

Obraz kli nicz ny

U męż czyzn ob ser wu je się „cof nię cie 
li nii wło sów” w oko li cach skro nio wych i na
czo le lub prze rze dze nie się wło sów
w oko li cy szczy to wej. Pro ces ły sie nia mo -
że rów nież obej mo wać ca łą po wierzch nię
skóry gło wy.

U ko biet ten typ ły sie nia mo że przyj -
mo wać zróż ni co wa ny obraz kli nicz ny.
Naj czę ściej jed nak ob ser wu je się prze rze -
dze nie się wło sów w oko li cy szczy to wej.

Roz po zna nie

W ce lu po twier dze nia ły sie nia an dro -
ge no we go za le ca się wy ko na nie ba da nia

hi sto lo gicz ne go (punch bio psy) z dwóch
oko lic (z oko li cy ob ję tej ły sie niem i z po -
gra ni cza pra wi dło we go owło sie nia).
W obra zie hi sto lo gicz nym ob ser wu je się
mi nia tu ry za cję mie szka wło so we go oraz
wy stę po wa nie na cie ku lim fo hi stio cy tar -
ne go po łą czo ne go cza sa mi z włók nie -
niem oko ło mie szko wym, co jest nie ko -
rzy st ne ro kow ni czo. U ko biet bar dzo
istot ne jest rów nież ozna cze nie stę że nia
po szcze gól nych hor mo nów płcio wych.
Waż ne jest do kład ne prze pro wa dze nie
ba da nia podmio to we go z uwa gi na
wspo mnia ną wcze śniej ro lę czyn ni ków
ge ne tycz nych w etio pa to ge ne zie ły sie nia
an dro ge no we go[3]. 

Le cze nie

Roz po czy na jąc le cze nie, na le ży do kła -
dnie wy ja śnić pa cjen to wi isto tę cho ro by.
Ce lem le cze nia jest za ha mo wa nie pro ce su
wy pa da nia wło sów i sty mu la cja wło sów
ter mi nal nych. Le cze nie ły sie nia an dro ge -
no we go jest uza leż nio ne od stop nia za a -
wan so wa nia. Waż ne są oczy wi ście in for -
ma cje uzy ska ne po prze pro wa dzo nych
ba da niach do dat ko wych. 

Głów ny mi le ka mi sto so wa ny mi w te -
ra pii ły sie nia an dro ge no we go są fi nan ste -
ryd i mi no ksi dil. 

Fi nan ste ryd to zwią zek che micz ny,
który unie moż li wia kon wer sję te sto ste ro -
nu do DHT po przez ha mo wa nie dzia ła nia
5�-re duk ta zy. Co waż ne, fi nan ste ryd nie
blo ku je wią za nia te sto ste ro nu i DHT z re -
cep to ra mi an dro ge no wy mi. Pre pa rat jest
za le ca ny w le cze niu ły sie nia an dro ge no -
we go wy łącz nie męż czyzn. Wy stę pu je
w po sta ci ta ble tek. Za le ca na daw ka dzien -
na to 1 mg fi nan ste ry du. Bio do stęp ność fi -
nan ste ry du wy no si 60-80%. Ma ksy mal ne
stę że nie w oso czu osią ga po 1-2 go dzi -
nach, a czas po ło wicz ne go roz pa du to 
6 go dzin. We dług ba dań po oko ło 4 mie -
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sią cach ku ra cji do cho dzi do za ha mo wa nia
wy pa da nia wło sów, a po 8-12 mie sią cach
ob ser wu je się odrost wło sów. Efek ty te ra -
pii utrzy mu ją się w cza sie sto so wa nia le ku.
Prze rwa nie le cze nia czę sto po wo du je po -
wrót do sta nu wyj ścio we go. 

Naj czę ściej wy stę pu ją ce dzia ła nia
ubocz ne to zmniej sze nie li bi do, za bu rze -
nia erek cji, zmniej sze nie ilo ści eja ku la tu,
po więk sze nie sut ków, nadmier ne owło -
sie nie skóry gład kiej. Co istot ne, wspo -
mnia ne ob ja wy ustę pu ją po za prze sta niu
po bie ra nia le ku. Lek odzna cza się do brą
to le ran cją. Prze ciw wska za nia mi do te ra pii
fi nan ste ry dem są nadwraż li wość na skła -
dni ki pre pa ra tu i cho ro by wą tro by. Z re -
gu ły rów no le gle z fi nan ste ry dem za le ca się
miej sco we sto so wa nie mi no ksy dy lu i ke -
to ko na zo lu[4].

Mi no ksy dyl to lek z gru py blo ke rów
ka na łów wap nio wych, od po wie dzial ny za
roz sze rze nie ob wo do wych na czyń krwio -
no śnych, a co za tym idzie – za zwięk sze -
nie ukrwie nia mie szków wło so wych. Pier -
wot nie lek był wpro wa dzo ny do lecz nic -
twa ja ko do u st ny pre pa rat hi po ten syj ny.
U pa cjen tów le czo nych mi no ksy dy lem
z po wo du nad ci śnie nia ob ser wo wa no wy -
stę po wa nie hy per try cho zy. 

Do le cze nia ły sie nia an dro ge no we go
mi no ksy dyl zo stał za re je stro wa ny
w dwóch stę że niach – 2 i 5% w po sta ci
roz two ru/pian ki. Ba da nia wska zu ją zwięk -
sze nie się licz by wło sów nie zmi nia tu ry zo -
wa nych i cał ko wi tej ilo ści wło sów po 
6 mie sią cach le cze nia. Pre pa rat mi no ksy -
dy lu o stę że niu 2% do stęp ny jest bez re -
cep ty. Wia do mo, że zde cy do wa nie więk -
szą sku tecz ność po sia da roz twór 5%. Za -
le ca się sto so wa nie roz two ru mi no ksy dy lu
w ilo ści 1 ml 2 ra zy dzien nie na su chą
skórę gło wy. Pre pa rat po wi nien po zo sta -
wać na skórze przez co naj mniej 4 go dzi -
ny. Efekt te ra pii utrzy mu je się w trak cie
sto so wa nia le ku i kil ka ty go dni po za prze -

sta niu. Ku ra cja po win na trwa nie krócej niż
przez 5-6 mie się cy. Naj czę ściej wy stę pu -
ją ce dzia ła nia nie po żą da ne to podraż nie nie
skóry, hy pe try cho za skóry twa rzy, przej -
ścio we zwięk sze nie wy pa da nia wło sów.
O moż li wych efek tach ubocz nych na le ży
po in for mo wać pa cjen ta przed włą cze niem
le ku. Le ku nie za le ca się ko bie tom cię żar -
nym z uwa gi na brak da nych do ty czą cych
wpły wu na płód ludz ki[4].

Pod su mo wu jąc, moż na stwier dzić, że
le cze nie ły sie nia an dro ge no we go jest du -
żym wy zwa niem dla le ka rzy i pa cjen tów.
Ak tu al nie do stęp ne le ki po win ny być sto -
so wa ne prze wle kle. Zro zu mie nie isto ty
cho ro by, świa do mość ewen tu al nych dzia -
łań nie po żą da nych i współ pra ca pa cjen ta
z le ka rzem przy no szą ocze ki wa ny efekt.
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