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STRESZCZENIE
Na całym świecie odnotowuje się wzrost zachoro-
wań na choroby psychodermatologiczne. Łysienie 
plackowate jest przewlekłą chorobą zapalną prze-
biegającą z uszkodzeniem mieszków włosowych. 
Patogeneza tej choroby nie jest dokładnie poznana, 
wiadomo jednak, że czynnik emocjonalny w istot-
ny sposób wpływa na przebieg choroby. 

Celem pracy było przedstawienie metod leczenia ły-
sienia plackowatego w zależności od stopnia zaawan-
sowania choroby oraz lokalizacji na ciele pacjenta.

Leczenie powinno być dobierane indywidualnie 
w zależności od stadium zaawansowania choroby 
oraz ewentualnych chorób współistniejących. Od-
powiednio dobrana terapia oraz edukacja pacjenta, 
mogą w znaczny sposób poprawić jakość życia.

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, stres, 
trychologia, fazy wzrostu włosa

ABSTRACT
There is has been an increase in the incidence of psy-
chodermatological diseases worldwide. Alopecia areata 
is a chronic inflammatory disease that damages the hair 
follicles. The pathogenesis of this disease is not well un-
derstood. It is, however, well known that that emotional 
factors significantly affect the course of the disease.

The aim of the work was to present methods of 
treating alopecia areata according to the severity of the 
disease and location on a patient’s body.

Treatment should be selected individually depending 
on the stage of the disease and possible co-morbidities. 
Properly selected therapy and patient education can 
significantly improve quality of life.

Keywords: alopecia areata, stress, trichology, hair 
growth phases
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WSTĘP
U zdrowego człowieka włosy pokrywają niemal 
całą skórę, wyjątkiem są: wewnętrzna strona dło-
ni, podeszwy stóp, czerwień wargowa oraz miejsca 
gdzie skóra przechodzi w błony śluzowe [1]. Włosy 
stanowią ochronę przed czynnikami mechanicz-
nymi, fizycznymi, chemicznymi, pełnią również 
funkcję seksualną [2]. Na głowie znajduje się około 
150 000 włosów. Żywotność włosa wynosi od 2 do 
6 lat, włos rośnie ok. 10 mm w miesiącu, zbudowa-
ny jest z widocznej, ale martwej części łodygi i zlo-
kalizowanego w skórze korzenia włosa, pochewki, 
opuszki i brodawki. Na to jak rosną włosy ma duży 
wpływ ich ukrwienie, natomiast połysk i elastycz-
ność zależne są od kondycji łodygi. Włos w swojej 
budowie chemicznej może mieć 70-90% keratyny, 
1-9% tłuszczów, 0,1-5% pigmentu, natomiast pozo-
stałe części to pierwiastki śladowe i woda [3].

FAZY WZROSTU WŁOSA
Włosy znajdują się w różnych fazach wzrostu, a każ-
dy mieszek włosowy przechodzi około 30 cykli. Wy-
różnia się trzy podstawowe fazy wzrostu włosa: 
• pierwsza faza wzrostu – anagen, 
• druga faza przejściowa – katagen, 
• trzecia spoczynkowa – telogen. 

Faza wzrostu może trwać od 2 do 6 lat, faza przej-
ściowa trwa około 14 dni, natomiast faza spoczyn-
ku może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, 
w tej fazie włos już nie rośnie [4]. U zdrowej osoby 
na głowie znajduje się około 80 procent włosów 
anagenowych, około 3 procent włosów w katagenie, 
natomiast pozostała część to włosy telogenowe [5]. 
Długości faz wzrostu włosa regulowane są przez 
hormony. Z wiekiem, każdemu z nas włosów uby-
wa. Tracimy włosy około pierwszego roku życia, na-
stępnie w okresie pokwitania około 12-16 roku życia 
jak również w wieku dojrzałym ok. 50-60 lat i jest 
to zjawisko fizjologiczne [6].

Łysienie plackowate  
– podłoże oraz leczenie
Alopecia areata - substrate and treatment
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ŁYSIENIE. PROBLEM ESTETYCZNY  
I PSYCHODERMATOLOGICZNY
Utrata włosów może stanowić bardzo poważny problem este-
tyczny jak również psychiczny. Fizjologicznie człowiek traci 
do 100 włosów dziennie. Jeśli wypada ich więcej i trwa to 
dłużej niż kilka miesięcy mówi się o nadmiernym wypadaniu 
włosów, co może skutkować łysieniem.

Podłoże nadmiernej utraty włosów bywa zróżnicowane. 
Może zwiastować poważną chorobę, być konsekwencją za-
żywania leków m in. przeciwzakrzepowych, beta-blokerów, 
statyn czy retinoidów lub wynikać z diety ubogiej w składniki 
mineralne, niedoboru białka, palenia papierosów czy stresu [7]. 
Nierzadko łysienie jest objawem stresu.

Na całym świecie odnotowuje się wzrost zachorowań na cho-
roby dermatologiczne, jak również psychodermatologiczne 
[8]. Choroby dermatologiczne często wywołane są przez dłu-
goterminowy stres, a zmiany chorobowe w obrębie skóry za-
ostrzają się. Od dawna prowadzone są badania, które wskazują, 
że przed pierwszym rzutem choroby dermatologicznej, u pa-
cjenta wydarzyła się sytuacja silnego stresu psychicznego [9]. 
Pacjenci zgłaszają, iż przed chorobą przeżyli traumę związaną 
np. ze stratą bliskiej osoby, rozwodem lub utratą pracy. Choro-
by takie jak łysienie plackowate, łuszczyca, atopowe zapalenie 
skóry czy pokrzywka, są ściśle powiązane z emocjami pacjenta 
i można je nazwać chorobami psychodermatologicznymi [10].

Wszystkie choroby skóry wpływają negatywnie na pacjenta, 
jego samoocenę, poczucie wartości, pogarszają funkcjonowanie 
w społeczeństwie, w znacznym stopniu obniżają jakość życia, 
wpływają na wizerunek, generują poczucie wstydu i odrzuce-
nia [11]. Jedną z tych chorób jest łysienie plackowate (alopecia 
areata) opisane w 1857 roku jako „nerwica skórna”. Nadmierna 
utrata włosów wpływa negatywnie na psychikę pacjenta wy-
wołując lęk oraz stres, co nasila objawy choroby [12].

CHARAKTERYSTYKA CHOROBY
Alopecia areata (AA) to choroba charakteryzująca się niebli-
znowaciejącą utratą włosów, może dotyczyć skóry głowy, 
brwi, rzęs, brody u mężczyzn, dołów pachowych oraz okolic 
narządów płciowych. Pojawiają się na skórze okrągłe, łyse ob-
szary o średnicy od ok. jednego, do nawet kilkunastu centy-
metrów. Powstałe ogniska mogą się powiększać i zlewać, skó-
ra w tym miejscu może chwilowo mrowieć albo nawet boleć. 
Podczas badania fizykalnego wielu pacjentów oprócz ognisk 
wyłysienia posiada zmiany na paznokciach, tzw. paznokcie 
naparstkowate (onychosis punctata). Występowanie tej zmiany 
pogarsza rokowania i świadczy o zaawansowaniu choroby [13]. 
Pacjent powinien wykonać morfologię krwi, oznaczyć poziom 
żelaza, ferrytyny, cynku, witaminy B12, miedzi, witaminy 
D, TSH, Ft3, Ft4, anty-TPO, anty-TG. Wskazana jest również 
konsultacja endokrynologiczna (USG tarczycy), dietetyczna, 
psychologiczna, a w niektórych przypadkach nawet psychia-
tryczna [14]. U niektórych pacjentów zaleca się wykonanie 

trichogramu – dodatkowego badania korzenia włosa. W AA 
zwiększa się znacząco liczba włosów w fazie katagenowej 
i telogenowej, pojawiają się również włosy wykrzyknikowe, 
powinno się wyeliminować grzybice skóry głowy i trichotillo-
menie [15, 16]. Alopecia areata może stopniowo zająć całą skórę 
głowy, mówimy wtedy o łysieniu całkowitym AT (alopecia to-
talis) a nawet całe ciało AU (alopecia universalis) [16]. 

Łysienie plackowate może występować u obu płci i dotyczyć 
osób w każdym wieku, u 65% pacjentów z AA pierwszy epi-
zod choroby pojawił się w okresie pokwitania, najczęściej u tej 
grupy pacjentów pojawia się fobia społeczna, a ukrycie symp-
tomów choroby przed rówieśnikami jest wręcz niemożliwe. 
U osób dojrzałych dotkniętych tą chorobą często pojawia się 
obniżenie nastroju, bezsenność, a nawet depresja, natomiast 
u osób dotkniętych alopecia universalis nawet 60% zgłasza 
w wywiadzie myśli samobójcze [17].

LECZENIE
Leczenie tej jednostki chorobowej jest skomplikowane. Celem 
jest odrost włosów i poprawa samopoczucia pacjenta. Około 
30% pacjentów z łysieniem plackowatym zauważa odrost wło-
sów bez jakiegokolwiek leczenia, ale dotyczy to głównie dzieci 
i osób z najłagodniejszą formą choroby [15].

Leki
Jako lek pierwszego wyboru dermatolodzy często stosują Mi-
noksydyl – stosowany miejscowo rozszerza drobne naczynia 
krwionośne, co zwiększa przepływ krwi w skórze, a to działa 
stymulująco na mieszki włosowe. W Polsce dostępny jest 2% 
i 5% roztwór, pierwsze efekty leczenia można zauważyć po 
3  miesiącach codziennego stosowania, nie stosuje się go gdy 
łysienie dotyczy całej skóry głowy oraz całego ciała. Lek może 
wywołać działania niepożądane objawiające się zaczerwie-
nieniem i suchością skóry w miejscu aplikacji, może wywołać 
zapalenie mieszków włosowych jak również nasilić wypada-
nie włosów. Przy dłuższym stosowaniu może pojawić się nad-
mierne owłosienie w innym miejscu niż skóra głowy (u kobiet 
wąsik nad górną wargą), po zaprzestaniu stosowania leku 
efekt odrostu włosów może nie być trwały [16].

Kolejną grupą leków najczęściej stosowanych są płyny i ma-
ści kortykosteroidowe o silnym działaniu. Średni czas codzien-
nej terapii powinien wynosić około 3 miesięcy. Działania nie-
pożądane tych leków są uzależnione od czasu ich stosowania 
i od wielkości obszaru skóry na którym były stosowane, mogą 
wywołać podrażnienie, suchość skóry, maceracje skóry, a na-
wet zanik skóry. Leki te nie są skuteczne w leczeniu alopecia 
totalis i alopecia universalis [5, 15].

Kolejnym lekiem jest Ditranol. Jest to lek miejscowo draż-
niący, jego zadaniem jest wywołanie przekrwienia skóry, sku-
teczność jest dosyć niska, wadą leczenia jest również to, że 
wywołuje przebarwienia skóry [18].



4 / 2019 / vol. 8
Kosmetologia Estetyczna 515

NARTYKUŁ NAUKOWY             TRYCHOLOGIA

Kolejną grupą leków są glikokortykosteroidy stosowane do-
ustnie. Leczenie to jest bardzo kontrowersyjne i może prze-
biegać różnymi schematami terapii, m. in. przyjmowanie leku 
codziennie w mniejszych dawkach lub co miesiąc w tygodnio-
wych pulsach. Podczas trwania terapii pacjenci widzieli zado-
walające efekty leczenia, natomiast po zakończeniu leczenia 
w wielu przypadkach włosy wypadały. Leki te mogą również 
wywołać wiele działań niepożądanych m.in. obrzęki, hipoka-
liemie, osteoporozę, chorobę wrzodową, trądzik posteroidowy, 
zmiany nastroju, wzmożoną potliwość, zespół Cushinga [19].

FOTOCHEMIOTERAPIA
Naświetlanie promieniowaniem UV-A po podaniu psoralenu, 
czyli leku zwiększającego wrażliwość skóry na światło. PUV-A 
(Psoralen Ultraviolet-A) to kolejna z najczęściej stosowanych 
metod leczenia łysienia plackowatego jak również innych der-
matoz tj. łuszczyca czy bielactwo. Podczas fotochemioterapii 
stosowane jest promieniowanie UVA jak również podawany 
jest doustnie lub miejscowo środek uwrażliwiający skórę na 
to promieniowanie. Leczenie to można stosować także w ły-
sieniu całkowitym. Działania niepożądane, które występują 
najczęściej to nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia 
nastroju, problemy ze snem, uporczywy świąd skóry, który 
może utrudniać osobie chorej normalne funkcjonowanie. Zda-
rza się, że skutki uboczne terapii pojawiają się po dłuższym 
czasie od zakończenia leczenia np. przebarwienia na skórze, 
piegi, zmarszczki. Najgroźniejszym powikłaniem tej terapii jest 
zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów skóry [20, 21].

INNE TERAPIE
Kolejne metody leczenia obarczone zdecydowanie mniejszym 
ryzykiem dla pacjenta to krioterapia i mezoterapia igłowa skóry 
głowy. W krioterapii metodą deep steak poprzez powierzchow-
ne mrożenie tkanek skóry poprawia się krążenie w mieszkach 
włosowych, skuteczność tej metody zależy od wieku pacjen-
ta, jak również od zaawansowania łysienia na skórze głowy 
[22,  23]. Natomiast w mezoterapii igłowej za pomocą miejsco-
wych śródskórnych iniekcji podaje się mieszaniny różnych sub-
stancji m.in. leków i witamin. Zabieg ten jest bezpieczny, a do-
prowadzenie do przedawkowania podawanych substancji czy 
wywołanie poważniejszych objawów niepożądanych jest mało 
prawdopodobne. Zabiegi te należy wykonywać systematycznie 
w seriach. Zalecane są również zabiegi przypominające, wyko-
nywane kilka razy w roku. W piśmiennictwie nadal opisanych 
jest zbyt mało badań naukowych świadczących o pozytywnych 
efektach leczenia AA skóry głowy tą właśnie metodą [24-26].

PODSUMOWANIE
Włosy zawsze odgrywały bardzo ważną rolę estetyczną. Ich 
utrata może być silnym czynnikiem stresogennym prowa-
dzącym do wycofania się z aktywnego życia społecznego. 
Pacjenci dotknięci łysieniem plackowatym czują się odrzuce-
ni, niepotrzebni i nieakceptowani. Metoda leczenia powinna 

być dobierana indywidualnie, uwzględniając stan ogólny jak 
również ewentualne choroby współistniejące. Pacjenci choru-
jący na łysienie plackowate potrzebują holistycznego podejścia 
i często opieki ze strony wielu specjalistów. Ważna jest rów-
nież prewencja oraz odpowiednia edukacja umożliwiająca te-
rapię zanim objawy osiągną zaawansowane stadium.
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