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ABSTRACT
Thyroid hormone disorders are associated with hair 
growth abnormalities. Excessive hair loss is a very 
common and stressful problem in people with Hashi-
moto’s autoimmune thyroiditis. This is associated 
with mental complications that are largely more ag-
gravating than the disease itself.

The aim of the study was to show the problem of 
hair loss as one of the main problems among people 
diagnosed with Hashimoto’s disease.

Trichoscopy allows for the identification of chang-
es in the early phase of hair loss, and fast and appro-
priate therapy based on the cooperation of specialists 
such as endocrinologists, dermatologists and trichol-
ogists can stop the balding process.

Keywords: alopecia in Hashimoto’s disease, 
trichoscopy, telogen alopecia in Hashimoto, alopecia 
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STRESZCZENIE
Zaburzenia hormonów tarczycy wiążą się z nie-
prawidłowościami wzrostu włosów. Nadmierne 
wypadanie włosów jest bardzo częstym i stre-
sującym problemem współistniejącym u osób 
z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy 
typu Hashimoto. Wiąże się to z komplikacjami 
psychicznymi, które w dużej mierze są bardziej 
obciążające niż sama choroba. 

Celem pracy było ukazanie problemu wypadania 
włosów jako jednego z głównych problemów śród 
osób, u których zdiagnozowano chorobę Hashimoto.

Trichoskopia pozwala na identyfikację zmian 
we wczesnej fazie wypadania włosów, a szyb-
ka i odpowiednia terapia oparta na współpracy 
specjalistów endokrynologów z dermatologami 
i trychologami może zatrzymać proces łysienia. 

Słowa kluczowe: łysienie w chorobie Hashimoto, 
trichoskopia, łysienie telogenowe w Hashimoto, 
łysienie plackowate w Hashimoto
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WSTĘP
Tarczyca (glandula thyroidea) jest bogato una-
czynionym nieparzystym gruczołem wydzie-
lania wewnętrznego położonym w przednio-

-dolnej części szyi (pomiędzy piątym kręgiem 
szyjnym C5 a pierwszym kręgiem piersiowym 
Th1). Sąsiaduje z krtanią i tchawicą, przypomi-
na kształtem literę H, jej waga nie przekracza 
zwykle 30 gramów. Zbudowana jest z dwóch pła-
tów – prawego (zwykle większego) i lewego połą-
czonych cieśnią, czasami występuje płat trzeci 

– piramidowy, który odchodzi przy lewej stronie 

cieśni ku górze. Gruczoł ten odpowiedzialny jest 
za wytwarzanie i uwalnianie hormonów tj. trijo-
dotyroniny (T3), tyroksyny (T4) oraz kalcytoni-
ny. Produkcja i wydzielanie hormonów tarczycy 
funkcjonuje na zasadzie ujemnego sprzężenia 
zwrotnego osi podwzgórze-przysadka. Spadek 
stężenia hormonów tarczycy zgodnie z mecha-
nizmem ujemnego sprzężenia zwrotnego po-
budza przysadkę do zwiększenia stężenia TSH 
(thyroid-stimulating hormone) [1, 2].

Wypadanie włosów  
w chorobie Hashimoto
Hair loss in Hashimoto’s disease
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AUTOIMMUNOLOGICZNE  
CHOROBY TARCZYCY
Autoimmunologiczna choroba tarczycy AITD (autoimmu-
ne thyroid disorder) stanowi 30 procent wszystkich chorób 
z autoagresji. Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy 
Hashimoto (HT) stanowi najczęstsze schorzenie tarczycy 
i najczęstszy typ zapalenia tarczycy [3]. Chorobę HT po raz 
pierwszy opisał w 1912 roku pracujący w Berlinie japoń-
ski chirurg Hakaru Hashimoto. Lekarz ten zdiagnozował 
pierwsze cztery przypadki zwłóknienia w tkance tarczy-
cy [4]. Odkrycie to zostało jednak zignorowane. Dopiero 
w 1931 roku Allen Graham w swojej pracy potwierdził 
istnienie jednostki chorobowej Hashimoto, która prowa-
dzi do zwłóknienia i atrofii miąższu tarczycy [5]. Uznaną 
ją za chorobę o podłożu autoimmunologicznym dopiero 
w latach 60 XX wieku, kiedy odkryto przeciwciała prze-
ciwtarczycowe i powiązano je ze zmianami zanikowymi 
gruczołu tarczowego opisanymi przez chirurga Hashimo-
to. Pomimo licznych badań przeprowadzonych na prze-
strzeni ostatnich lat, patogeneza choroby Hashimoto nie 
jest do końca poznana, ale uważa się, że w dużej mierze 
zależy od pierwotnych niedoborów odporności, skłonno-
ści genetycznych i czynników środowiskowych takich jak 
nadmiar jodu, przebyte infekcje bakteryjne i wirusowe 
(m.in Helicobacter pylori, Borrelia burgdorferi) nikotynizm, 
stres. Częstotliwość choroby ma tendencję wzrostową. Sza-
cuje się, że cierpi na nią nawet 10 procent populacji rasy 
białej [6]. Choroba ta dotyka częściej kobiety niż mężczyzn, 
a częstotliwość jej występowania rośnie z wiekiem. Naj-
więcej przypadków diagnozuje się między 40 a 65 rokiem 
życia, ale choroba ta może występować również u dzieci 
[7]. Kryteria rozpoznania choroby HT to stwierdzenie do-
datniego miana przeciwciał przeciwko tyreoperoksydazie 
(anty-TPO) oraz tyreoglobulinie (anty-TG), jak również ty-
powy dla tej choroby obraz w badaniu ultrasonograficz-
nym – echogeniczność całego gruczołu, który jest istot-
nie zmniejszony, hypoechogenny z cechami zwłóknienia. 
HT prowadzi do niedoczynności tarczycy.

HASHIMOTO I NADMIERNA UTRATA WŁOSÓW
W HT oprócz typowych objawów klinicznych takich jak 
przyrost masy ciała pomimo mniejszego apetytu, za-
burzeń gospodarki lipidowej, zaparć, obrzęków twarzy 
i okolic oczu, bradykardii, spowolnienia intelektualne-
go i przewlekłego zmęczenia, bardzo często dochodzi do 
przedwczesnego siwienia, nadmiernej utraty włosów – ły-
sienia telogenowego TE (telogen effluvium), a nawet łysienia 
plackowatego AA (alopecia areata), co dotyczy około 25 pro-
cent chorych [8, 9]. Obecnie bardzo często są oni kierowani 
przez dermatologów do specjalistów endokrynologów i try-
chologów, celem dalszej diagnostyki takich objawów jak 
nagłe wypadanie włosów (również na brodzie u mężczyzn), 
brwi, rzęs, suchość skóry czy łamliwość paznokci [10].

TRICHOSKOPIA  
PRZYDATNE BADANIE W HASHIMOTO
Hashimoto i zaburzenia hormonalne tarczycy, do któ-
rych prowadzi ta choroba, mają istotny wpływ na wło-
sy i są ściśle powiązane z nieprawidłowościami wzro-
stu włosów. Najczęściej występuje łysienie telogenowe 
i łysienie plackowate. Telogen effluvium jest formą łysienia 
niebliznowaciejącego. W TE dochodzi do zaburzeń pro-
porcji ilości włosów w fazie wzrostu i w fazie spoczyn-
ku, dochodzi do wydłużenia fazy telogenowej (fot.  1). Fi-
zjologicznie każdego dnia następuje utrata około 100 
włosów, w łysieniu telogenowym liczba ta może być 
nawet kilkukrotnie większa, włosy widocznie się prze-
rzedzają, ale nie dochodzi do całkowitego wyłysienia. 
Alopecia areata również charakteryzuje się niebliznowa-
ciejącą utratą włosów, na skórze pojawiają się okrągłe, 
łyse ogniska o średnicy od ok. 1 centymetra, do nawet 
kilkunastu centymetrów. W tych miejscach może być od-
czuwalne mrowienie skóry, a nawet ból. Podstawową me-
todą stosowaną w diagnostyce chorób owłosionej skóry 
głowy jest trichoskopia. W badaniu tym ocenia się w du-
żym powiększeniu (min. 70-krotnym) łodygę włosa, ujście 
mieszka włosowego i skórę wokół mieszka [11-13]. Tricho-
skopia jest całkowicie nieinwazyjną metodą badania. Nie 
wymaga pobrania włosów, a daje możliwość różnicowa-
nia łysienia telogenowego z androgenowym oraz łysienia 
plackowatego z trichotillomanią. W badaniu tym możliwe 
jest określenie miniaturyzacji włosa, ocena liczby wło-
sów cienkich i pojedynczych, wykrycie włosów dyspla-
stycznych i ułamanych [14, 15]. W łysieniu plackowatym 
w obrazie z trichoskopii widoczne są zachowane ujścia 
mieszków włosowych, czarne punkty – opuszki bez łody-
gi, żółte punkty – keratotyczne czopy w ujściach mieszków 
włosowych, włosy wykrzyknikowe (dystalna część łodygi 
jest szersza niż część proksymalna) i włosy z odcinkowym 
ścieńczeniem łodygi (fot. 2). Aby ocenić czy mamy do czy-
nienia z łysieniem telogenowym czy androgenowym na-
leży wykonać trichoskopię na przedniej części głowy, do-
kładnie na przecięciu linii nosa i ucha oraz na potylicznej 
części głowy 4-5 cm nad linią włosów. W telogen effluvium 
zauważalne są zwiększone przestrzenie między włosami, 
obecność pustych ujść mieszków włosowych, wzrost licz-
by pojedynczych włosów. Nie powinno być miniaturyza-
cji i włosów welusowych, obecność włosów odrastających 
szerokich u ujścia mieszka włosowego i zwężających się 
ku wierzchołkowi. Włosy z przedniej części głowy nie po-
winny różnić się znacząco od włosów na potylicy [16-18]. 
W łysieniu androgenowym podczas trichoskopii widoczne 
są żółte czopy rogowe (puste ujścia mieszków wypełnione 
łojem), włosy meszkowe, heterogeniczność grubości wło-
sów, utrata jednostek włosowych z trzema łodygami na ko-
rzyść jednostek z jedną łodygą (fot. 3). Dotyczy to okolicy 
czołowej i skroniowej, nie potylicznej [19].
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PODSUMOWANIE
Hashimoto jest najczęściej występującą chorobą autoim-
munologiczną gruczołu tarczowego. Brak podjęcia tera-
pii może prowadzić do niedoczynności tarczycy i szeregu 
komplikacji zdrowotnych. Ze względu na brak specyficz-
nych objawów na początku choroby, często jest ona dia-
gnozowana przy okazji innych dolegliwości, wcześniej nie 
łączonych z tarczycą np. nadmierne wypadanie włosów, 
a nawet łysienie plackowate.
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Fot. 1 Łysienie telogenowe – podejrzenie Hashimoto Źródło: Archiwum dr Marta Bednarek

Fot. 2 Łysienie telogenowe oraz  nadmierna keratynizacja. Obraz charakterystyczny  
dla niedoczynności tarczycy  Źródło: Archiwum dr Marta Bednarek

Fot. 3 Łysienie androgenowe. Widoczne żółte plamki  Źródło: Archiwum dr Marta Bednarek


