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Wpływ choroby Hashimoto na 
mieszki włosowe u mężczyzn
The effect of Hashimoto's disease on hair follicles in men

WSTĘP
Choroba Hashimoto to stan przewlekłego zapalenia 
tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, zwią-
zanym z występowaniem przeciwciał przeciwko 
tyreoperoksydazie (anty-TPO), jak również często 
przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (anty-Tg) 
oraz naciekami limfocytowymi w tarczycy [1].  

Choroba Hashimoto jest najczęściej wystę-
pującym rodzajem zapalenia tarczycy. Ponadto 
stanowi najczęstszą przyczynę niedoczynności 
tarczycy w rejonach świata, gdzie jod (J) jest 
dostarczany w odpowiednich nieodpowiednich 
ilościach. Przewlekłe limfocytowe zapalenie tar-
czycy występuje we wszystkich grupach wieko-
wych, przeważnie między 45. a 65. rokiem życia, 
znacznie częściej wśród kobiet [1, 2].

Podczas rozwoju choroby dochodzi do załamania 
autotolerancji na autoantygeny tarczycy, co prowa-
dzi do postępującej destrukcji miąższu tarczycy, 
czego skutkiem może być upośledzenie czynności 
endokrynnej gruczołu. Główną rolę w zjawiskach 
autoimmunologicznych odgrywają limfocyty Th1 

(helper cells). Wśród mechanizmów odpowiedzial-
nych za niszczenie tyreocytów można wyróżnić: 
aktywność limfocytów cytotoksycznych T CD8+ 
(cytotoxic CD8+ T-cell), działanie cytokin zapalnych 
wytwarzanych przez limfocyty T, wiązanie prze-
ciwciał antytarczycowych [2]. Wśród czynników 
biorących udział w etiopatogenezie można wyróż-
nić czynniki genetyczne – geny związane z ukła-
dem HLA (human leukocyte antigens) oraz środowi-
skowe m.in.: dieta lub infekcje [3].

Przebieg kliniczny można podzielić na 4 wy-
stępujące po sobie fazy:
• W pierwszej fazie nie występują objawy klinicz-

ne. Stężenie hormonów tarczycy i autoprzeciw-
ciał jest prawidłowe, lecz można zauważyć dys-
kretne cechy aktywności immunologicznej [3].

• W drugiej fazie dochodzi do podwyższenia stę-
żenia przeciwciał anty-TPO oraz czasem anty-

-Tg. Stężenie hormonów FT3 (wolna trójjodoty-
ronina), FT4 (wolna tyroksyna), TSH (hormon 
tyreotropowy) pozostaje zazwyczaj prawidłowe 
i występuje dalszy brak objawów klinicznych. 
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STRESZCZENIE
Hormony tarczycy odgrywają ważną rolę we wła-
ściwym funkcjonowaniu i rozwoju organizmu 
począwszy od etapu embriogenezy. Wpływają one 
między innymi na rozwój i czynność mózgu oraz 
układu nerwowego, metabolizm białek, węglowo-
danów i tłuszczów, rozwój nerek i układu kostne-
go, gospodarkę wapniowo-fosforanową, produkcję 
ciepła w organizmie oraz na stan skóry czy włosów.

Przewlekłe limfocytarne zapalenie tarczycy 
typu Hashimoto to choroba o podłożu autoim-
munologicznym. Celem artykułu było zwrócenie 
uwagi na aktualne aspekty związane z etiopatoge-
nezą oraz skutkami ubocznymi związanymi z cho-
robą Hashimoto, które dotyczącą procesu łysienia 
u mężczyzn. Omówiony został przede wszystkim 
problem łysienia oraz możliwości zahamowania 
procesu łysienia w tej jednostce chorobowej.

Słowa kluczowe: choroba Hashimoto, mieszek 
włosowy, tarczyca

ABSTRACT
Thyroid hormones play an important role in the 
proper development and functioning of the body - 
starting from the very stage of embryogenesis. They 
affect, among others, the development and function 
of the brain and nervous system, the metabolism of 
proteins, carbohydrates and fats, the development 
of the kidneys and the skeletal system, calcium and 
phosphate metabolism, heat production in the body 
and the condition of the skin and hair.

Chronic lymphocytic Hashimoto's thyroiditis is an 
autoimmune disease. This article discusses the cur-
rent aspects related to the etiopathogenesis and side 
effects of Hashimoto's disease, which relate to the 
process of baldness in men. First of all, the problem 
of baldness and the possibility of preventing hair loss 
due to this disease was discussed.

Keywords: Hashimoto's disease, hair follicle, 
thyroid
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W tej fazie może dojść do tyreotoksykozy, spowodowanej 
destrukcją miąższu tarczycy i uwolnienia magazyno-
wanych tam hormonów, zazwyczaj przybierającej cechy 
subklinicznej nadczynności tarczycy, znacznie rzadziej 
klinicznie jawnej. Jest to tak zwana hashitoxicosis [1, 3, 4].

• Trzecia faza występuje gdy stężenie TSH w surowicy krwi 
przekroczy wartości referencyjne. Chory jest wówczas 
w stanie subklinicznej niedoczynności tarczycy. Obecność 
oraz nasilenie objawów klinicznych jest osobniczo zmienne. 

• W ostatniej czwartej  fazie dochodzi do jawnej pierwotnej 
klinicznej niedoczynności tarczycy [3].

Wśród mężczyzn wyróżnia się kilka rodzajów choroby Ha-
shimoto, na przykład postać klasyczną, IgG4 zależną, ha-
shitoxicosis oraz postać włóknistą [4].

Tarczyca podczas choroby Hashimoto może występować 
w prawidłowej objętości, w postaci zanikowej oraz w po-
staci wola [1]. Schorzenie może przebiegać w formie bez-
objawowej, w postaci objawowej nadczynności tarczycy 
(bardzo rzadko podczas hashitoxicosis) oraz jako klinicznie 
jawna niedoczynność tarczycy [1, 3]. 

Objawowy przebieg choroby Hashimoto dotyczy wielu 
układów na które wpływają hormony tarczycy. Same ob-
jawy znacząco różnią się w zależności od tego czy są wy-
nikiem nadmiaru hormonów tarczycy (mogącego wystąpić 
w drugiej fazie choroby), czy wynikiem ich niedoboru (wy-
stępującego w trzeciej i czwartej fazie). Dodatkowo niezwy-
kle rzadko może dojść do zaostrzenia choroby przebiega-
jącego z tkliwością tarczycy i ogólnymi objawami procesu 
zapalnego. Skóra i jej przydatki należą do organów zależ-
nych od hormonów tarczycy, a zmiany w stężeniu tych hor-
monów w przebiegu choroby Hashimoto mogą zaburzyć jej 
prawidłowe funkcjonowanie i morfologię, manifestując się 
jako różne zwracające uwagę nieprawidłowości [1, 3, 5].

PRAWIDŁOWY PRZEBIEG PROCESÓW 
ZACHODZĄCYCH W BRODAWCE WŁOSA.  
ASPEKT HORMONALNY
Na skórze głowy znajdują się włosy typu terminalnego, 
zbudowane z keratyny twardej, która różni się od keratyny 
naskórka obecnością trichohialiny. Włos składa się z ło-
dygi (scapus pili) i korzenia włosa (radix pili). Korzeń włosa 
znajduje się w mieszku włosowym, lecz jego dolna część 
sięga warstwy podskórnej i nazywana jest cebulką włosa, 
w której zawiera się brodawka, dzięki której włos jest zdol-
ny do wzrostu i podziału komórek macierzystych [5, 6].

Mieszek włosowy powstaje u człowieka już w okresie pło-
dowym dzięki sygnałom (szlak sygnalizacyjny Wnt/ß-ka-
tenina) oddziałującym na komórki naskórka, które dzielą 
się i wytwarzają zawiązek mieszka włosowego. Zawiązek 
mieszka włosowego to inaczej plakoda. Mieszek włosa jest  
wytworem nabłonka będącym zrogowaciałą strukturą, 
którego dolna część kończy się cebulką włosa. Wytworem 

cebulki włosa jest włos właściwy i jego dwie pochewki 
– wewnętrzna oraz zewnętrzna. Do podstawy cebulki wni-
ka brodawka skórna otoczona warstwą keratynocytów. 
Brodawka włosa ma przyłączone naczynia krwionośne, 
które odżywiają mieszek włosowy [5, 6].

 Komórki macierzyste według aktualnych badań znajdu-
ją się przy zewnętrznej pochewce korzenia włosa zwanej 
wybrzuszeniem (bulge). Te aktywne mitotycznie komór-
ki wędrują z wybrzuszenia do macierzy, gdzie proliferują 
i różnicują się terminalnie w kierunku komórek właściwych 
dla kolejnych warstw mieszka włosowego i włosa. W wyniku 
tego podziału powstają komórki stanowiące podstawę 
strukturalną łodygi. Kolor włosom nadają ziarna melaniny, 
które przekazywane są do kory włosa poprzez wypustki 
dendrytyczne melanocytów [5, 7]. Gruczoł łojowy, bądź gru-
czoły, mają swoje ujście na końcu lejka, gdzie dzięki wydzie-
linie natłuszczają włos oraz naskórek w obrębie włosa [5].

Proces wzrostu włosa dzieli się na kilka konkretnych faz: 
• anagen, który dzieli się na dwie podfazy proanagen oraz 

metaanagen, 
• katagen, 
• telogen, 
• egzogen, 
• kenogen. 

Wszelkie patologie, takie jak nadmierne wypadanie wło-
sów, bądź ich niekorzystny wygląd są ściśle związane 
z procesami zachodzącymi w konkretnych fazach wzrostu, 
które nie przebiegają prawidłowo. Procesy zachodzące 
w mieszku włosowym to trwające przez całe życie cyklicz-
ne regresje i regeneracje, nazwane cyklem włosa [5, 8].

Podczas proanagenu dochodzi do proliferacji komórek 
zawiązka włosa, powstaje opuszka i macierz, a mieszek 
wydłuża się, podczas tej fazy rozpoczyna się produkcja 
melaniny przez melanocyty. W metaanagenie dochodzi do 
wzrostu aktywności mitotycznej komórek macierzystych 
i zachodzi ich różnicowanie w keratynocyty. Anagen trwa 
od 2 do 6 lat i stanowi fazę, w której znajduje się około 85% 
włosów na skórze owłosionej głowy [5, 9].

W fazie katagenu dochodzi do przerwania procesów roz-
rodczych komórek włosa i finalnie do zaniku jego macierzy, 
co skutkuje utratą przyczepu włosa. Keratynocyty otocz-
ki zewnętrznej i wewnętrznej korzenia oraz melanocyty 
ulegają apoptozie [10]. Telogen to faza spoczynku włosa, 
w tej fazie włos odłącza się od brodawki włosa. Faza trwa 
w zależności od typu włosa od 2 do 4 miesięcy, ale niekiedy 
na włosach skóry owłosionej głowy może dochodzić do 8 
miesięcy, kończy się przejściem w egzogen lub kenogen [5]. 

Egzogen charakteryzuje się tym, że przed wypadnięciem 
starego włosa rozpoczyna się proces powstawania nowego 
włosa, który znajduje się w fazie anagenu. Kenogen to faza 
odpoczynku mieszka włosowego, podczas której dochodzi 
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do wypadnięcia starego włosa, a faza anagenu nowego 
włosa nie została jeszcze zainicjowana lub jest w bardzo 
wczesnej fazie. W fazie kenogenu na skórze głowy znajdu-
je się niewielki odsetek włosów. Kiedy w kenogen wchodzi 
większa ilość włosów może wystąpić proces łysienia [5, 11].

Nadmiar lub niedobór aktywnych biologicznie hormonów 
tarczycy (tyroksyny i  aktywniejszej biologicznie trójjodoty-
roniny) ma zdecydowany wpływ na stan skóry i jej przydat-
ków. Choroby tarczycy prowadzą w efekcie do zaburzeń hor-
monalnych, które wiążą się z nieprawidłowościami wzrostu 
włosów, zwłaszcza autoimmunologiczne zapalenia tarczycy 
(Hashimoto i Graves-Basedov) [12]. Przy niedoczynności 
tarczycy w trakcie choroby Hashimoto, bardzo często do-
chodzi do nadmiernej utraty włosów, łysienia telogenowego 
(telogen effluvium), a nawet łysienia plackowatego (łac. alope-
cia areata), dotyczącego około 20% chorych [13, 14].

Patofizjologia wzrostu włosów jest bardzo złożona. W cho-
robie Hashimoto, indukowanej przez przeciwciała antymi-
krosomalne skierowane przeciwko peroksydazie tarczy-
cowej, oprócz zmian wynikających z hipotyreozy, obecne 
są nieprawidłowości uwarunkowane przede wszystkim 
mechanizmami immunologicznymi. Oprócz utraty włosów 
w mechanizmie telogenowym często występuje przedwcze-
sne siwienie [15, 16].

HASHIMOTO A HORMONY TARCZYCY
Gruczoł tarczowy (glandula thyroidea) jest odpowiedzialny za 
wytwarzanie i uwalnianie hormonów tj. trijodotyroniny (T3), 
tyroksyny (T4) oraz kalcytoniny. Produkcja i wydzielanie hor-
monów tarczycy funkcjonuje na zasadzie ujemnego sprzęże-
nia zwrotnego osi tarczyca-przysadka-podwzgórze. Spadek 
stężenia hormonów tarczycy zgodnie z mechanizmem ujem-
nego sprzężenia zwrotnego pobudza bezpośrednio przysadkę 
do zwiększenia stężenia TSH oraz pośrednio poprzez zwięk-
szenie wydzielania TRH (thyrotropin-releasing hormone) przez 
podwzgórze, oddziałującego na przysadkę [17-19].

Hormony tarczycy mają istotny wpływ na funkcjonowa-
nie aparatu włosowego. Podczas wielu badań potwierdzono 
ich obecność w okolicach mieszków włosowych. Znaleziono 
je w brodawce i w pochewce zewnętrznej korzenia włosa [5]. 
Ponadto wykazano ekspresję receptorów dla hormonów tar-
czycy takich jak receptor TRβ1 (thyroid hormone receptor-β1) 
w mieszku włosowym. Hormony te łączą się z receptorami 
zlokalizowanymi w jądrze komórkowym komórki docelowej. 
Receptory jądrowe dla hormonów tarczycy są kodowane 
przez dwa różne geny – TRα1 (thyroid hormone receptor-α1) 
oraz TRβ1, które prowadzą do powstawania dla każdego 
z nich odmiennych białek, których izoformy są wyrażane 
w tkankach. Wiadomo, iż w momencie gdy zachodzi reakcja 
pomiędzy receptorami hormonów tarczycy a T3, zachodzi 
modulacja transkrypcji genów która prowadzi do regulacji 
szeregu funkcji w komórkach, takich jak wzrost, różnicowa-
nie, metabolizm oraz termogeneza [20].

Zarówno T3 jak i T4 wykazują znaczny wpływ na funk-
cjonowanie mieszka włosowego, co prawdopodobnie 
można tłumaczyć przemianą T4 do T3 przez dejodynazę, 
której ekspresję genów wykazano w mieszku włosowym 
[21]. Tyrozyna nasila proliferację keratynocytów macierzy 
włosa oraz według badań in-vitro wydłuża fazę wzrostu 
włosa. Faza wzrostu włosa jest wydłużana prawdopodob-
nie dzięki obniżeniu poziomu TGF-β1 (transforming growth 
factor beta 1) który jest jednym z czynników hamujących 
fazę anagenu. Natomiast T3 i T4 hamują apoptozę tych ko-
mórek. Trijodotyronina oraz tyroksyna wydają się również 
znacząco wpływać na syntezę melaniny w mieszku włoso-
wym. Potwierdzono również działanie hormonów tarczycy 
na cytokeratyny CK6 (cytokeratin 6) oraz CK14 (cytokeratin 
14). Cytokeratyna typu 6 ma właściwości proliferacyjne 
i naprawcze, natomiast CK14 odróżnia komórki nabłonka 
wielowarstwowego płaskiego od komórek prostych na-
błonka. Badania wykazały że T4 i T3 modulują immunore-
aktywność wewnątrzkomórkową tych cytokeratyn, zwięk-
szając ją dla CK6 i obniżając dla CK14 [8].

Badania potwierdziły obecność receptorów TSH oraz 
TRH w mieszku włosowym. Hormon tyreotropowy wpraw-
dzie zwiększa sekrecję cAMP w komórkach mieszka wło-
sowego, ale nie wpływa na proces wzrostu i pigmentację 
włosa. Zadaniem zarówno TSH jak i TRH jest modulowanie 
ekspresji keratyn takich jak K15 (keratin 15) oraz K19 (kera-
tin 19), które wpływają na cykl włosa. Tyreoliberyna wspo-
maga syntezę melaniny i wpływa na produkcję łodygi włosa, 
proliferację macierzy włosa oraz hamuje proces apoptozy 
keratynocytów. W mieszku włosowym wszystkie hormony 
osi tarczyca-przysadka-podwzgórze zwiększają aktywność 
mitochondriów, poprzez wpływ na elementy biorące udział 
w łańcuchu oddechowym, w którym między innymi docho-
dzi do utlenienia NADH (hydroquinone form of nicotinamide 
adenine dinucleotide) i FADH2 (hydroquinone form of flavin ade-
nine dinucleotide), energia z tego procesu jest gromadzona 
w wiązaniach wysokoenergetycznych adenozynotrifosforanu 
ATP (adenosine triphosphate). Hormony osi tarczyca-przy-
sadka-podwzgórze zwiększają efektywność tego procesu 
poprzez zwiększenie ekspresji MTCO1 (mitochondrially en-
coded cytochrome c oxidase I) oraz aktywność kompleksu I i IV 
w mitochondriach. Ich działanie ponadto zwiększa biogene-
zę poprzez zwiększenie sekrecji TFAM (mitochondrial trans-
cription factor A) oraz PGC-1α (peroxisome proliferatoractiva-
ted receptor c coactivator 1 alpha) [22]. 

Każde upośledzenie pracy tarczycy, zarówno niedobór 
hormonów, jak i nadmiar wpływa negatywnie na włosy. Dzi-
siejsze tempo życia, stres, toksyny czy choroby jelit, prowa-
dzą do niedoborów niezbędnych dla organizmu składników 
odżywczych. Dodatkowo przy chorobie, wysokiej gorączce  
lub każdej innej sytuacji przerwania ciągłości dopływu 
składników odżywczych do mieszka włosowego dochodzi 
do autofagii. Autofagia to proces „sprzątania komórkowego” 
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występujący w każdej komórce ludzkiego ciała. Dzięki temu 
procesowi organizm utrzymuje odpowiedni poziom skład-
ników odżywczych we krwi, ale proces wzrostu włosów za-
trzymuje się lub zostaje przerwany [23].

INNE HORMONY ISTOTNE W PRZEBIEGU 
CHOROBY HASHIMOTO WPŁYWAJĄCE  
NA MIESZEK WŁOSOWY
Na mieszek włosowy oddziałuje wiele różnych związków 
endokrynnych. Wśród nich znajdują się między innymi an-
drogeny, hormon wzrostu, prolaktyna, których stężenie we 
krwi może być zmienione podczas choroby Hashimoto [5].

Aktualnie brak informacji o tym, jak dokładniej andro-
geny wpływają na brodawkę włosa, ale z postawionej hi-
potezy wynika, iż androgeny z krwi wiążą się z recepto-
rami androgenowymi w komórkach brodawek skórnych 
zmieniając ich ekspresję genów. Szczególnie wpływa to na 
sygnały parakrynne, które wytwarzane są przez komórki 
brodawek skórnych za pomocą wydzielania mediatorów 
lokalnych. Sygnały które biorą czynny udział w cyklu roz-
wojowym włosa to insulinopodobny czynnik wzrostu-1 
IGF-1 (insulin-like growth factor) oraz transformujący czyn-
nik wzrostu nowotworów beta. Czynnik IGF-1 stymuluje 
wzrost włosów, natomiast TGF-β wpływa na zahamowanie 
wzrostu. W przypadku owłosionej skóry głowy, aby me-
tabolizować testosteron, potrzebny jest również enzym 
5α-reduktaza typu II, który metabolizuje testosteron do 
5α-dihydrotestosteronu [24]. Dihydrotestosteron obok pod-
łoża genetycznego ma decydujące znaczenie w patogene-
zie łysienia androgenowego, który występuje u mężczyzn 
znacznie częściej niż u kobiet (występuje u 80% mężczyzn 
i 42% kobiet rasy kaukaskiej). Powoduje stymulację miesz-
ków włosowych na twarzy i w okolicy narządów płciowych, 
hamuje natomiast wzrost włosów w obrębie owłosionej 
skóry głowy. Stąd często podczas terapii stosowane są leki 
wpływające na syntezę dihydrotestosteronu [25, 26].

Stężenie prolaktyny u pacjentów ze zdiagnozowaną cho-
robą Hashimoto w 90% przypadków jest podwyższone 
[27, 28]. Jest ona wydzielana w mieszku włosowym, jed-
nak dociera do niego również z przysadki mózgowej. Jej 
nieprawidłowe stężenie w organizmie może prowadzić do 
zahamowania proliferacji komórek macierzystych i przed-
wczesnego wejścia w fazę katagenu [5].

Hormon wzrostu stymuluje wytwarzanie IGF-1 w wątro-
bie, który wpływa na rozwój mieszka włosowego i włosa. 
Możliwe że IGF-1 stymuluje proliferację keratynocytów, 
chociaż niektóre dane wskazują bardziej na jego działanie 
morfogeniczne na komórki macierzyste mieszka włosowe-
go niż działanie mitogenne na keratynocyty. Oprócz tego 
prawdopodobnie IGF-1 na skutek hamowania apoptozy 
opóźnia przejście fazy anagenu w katagen. Ponadto IGF-1 
jest wytwarzany przez fibroblasty brodawki, co nasuwa 
podejrzenie działania parakrynnego [5]. 

SKUTKI ZABURZEŃ HORMONALNYCH TARCZYCY 
WZGLĘDEM SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW
Podczas objawowej fazy niedoczynności tarczycy w chorobie 
Hashimoto występują zmiany patologiczne w obrębie skóry 
i jej przydatków. Skóra jest zimna i blada na skutek obkur-
czenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia przepływu krwi, 
o żółtawym zabarwieniu, wykazując cechy nadmiernie rogo-
waciejącego naskórka, zwłaszcza w obrębie łokci oraz kolan. 
Skóra staje się sucha, szorstka i nadmiernie się łuszczy. Przy-
czyny wymienionych cech skóry można upatrywać w zmniej-
szonej produkcji ciepła, zahamowaniu czynności gruczołów 
łojowych i gruczołów potowych, a także w zaburzeniach 
przemiany karotenu. Może wystąpić obrzęk podskórny, tzw. 
obrzęk śluzowaty, głównie w okolicach znacznego nagroma-
dzenia tkanki łącznej wiotkiej,  co może doprowadzić do po-
grubienia rysów twarzy, obrzęków powiek i rąk na skutek od-
kładania się w tkance podskórnej fibronektyny i hydrofilnych 
glikozaminoglikanów, których syntezę hamuje trójjodotyro-

nina. Włosy są matowe, rzadsze, łamli-
we i może dochodzić do wypadania brwi 
(fot. 1). Paznokcie stają się łamliwe, cień-
sze i mogą się rozdwajać. Oprócz zmian 
w obrębie wydzielania hormonów osi 
tarczyca-przysadka-podwzgórze hipo-
tyreoza wpływa na funkcjonowanie in-
nych hormonów, obniżając wydzielanie 
hormonów wzrostu oraz podwyższając 
wydzielanie prolaktyny [1, 5]. 

W licznych badaniach klinicznych po-
szukiwano związku między łysieniem 
a chorobami immunologicznymi tar-
czycy, podczas metaanalizy tychże ba-
dań wykazano że istnieje znacząca ko-
relacja między występowaniem łysienia, 
a chorobami autoimmunologicznymi 

Fot. 1 Skóra głowy z miejscami o widocznie mniejszym zagęszczeniu włosów u pacjenta z chorobą Hashimoto  
Źródło: Archiwum własne autorów
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tarczycy [29]. Poddano metaanalizie wyniki badań doty-
czących występowania nieprawidłowości w parametrach 
tarczycy, takich jak stężenie hormonów tarczycy, klinicznie 
objawowy przebieg chorób tarczycy oraz analizę występo-
wania przeciwciał skierowanych przeciwko tarczycy. Wyka-
zano, że istnieje związek między występowaniem łysienia 
a obecnością przeciwciał skierowanych przeciwko tarczycy 
t.j.: anty-TPO oraz anty-Tg, natomiast nie zaobserwowano 
znaczącej korelacji między zaburzeniami hormonalnymi 
tarczycy a częstotliwością łysienia. To sugeruje, że głównym 
czynnikiem odpowiedzialnym za proces łysienia w choro-
bach autoimmunologicznych (w tym chorobie Hashimoto) 
są procesy autoimmunologiczne (związane z obecnością 
podwyższonego stężenia przeciwciał), natomiast niezwią-
zane z nieprawidłowościami w obrazie klinicznym bądź  
stężeniu hormonów tarczycy [30]. 

W chorobie Hashimoto łysienie ma podstawy w mechani-
zmie telogenowym,  który zazwyczaj polega na gwałtownym 
przechodzeniu znacznej liczby włosów z fazy anagenu do 
fazy telogenu. Następnie, kiedy faza telogenu ulega zakoń-
czeniu wypada większa ilość włosów niż normalnie. Ponad-
to można zaobserwować zwiększoną częstotliwość wystę-
powania łysienia plackowatego, co zostało potwierdzone 
w licznych badaniach i analizach. Oprócz tego wśród ogól-
nej populacji mężczyzn najczęstszą przyczyną łysienia jest 
łysienie androgenowe, które  także może występować wśród 
chorych na chorobę Hashimoto [21, 26, 31]. Pacjenci cierpią-
cy na chorobę Hashimoto zmagają się z wieloma przykrymi 
dolegliwościami. Dla wielu chorych jest to bardzo uciążli-
we, stąd poszukiwania pomocy zarówno u lekarza, jak i na 
własną rękę. Części z objawów można w pewnym zakresie 
przeciwdziałać, odpowiednio szybko wykonując diagno-
stykę i wdrażając odpowiednie leczenie. Również w domu, 
stosując odpowiednią dietę, pielęgnację bądź korzystając 
z zabiegów medycznych można złagodzić skutki uboczne 
choroby Hashimoto objawiające się na skórze głowy. 

ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBOCZNYCH LECZENIA 
U MĘŻCZYZN Z HASHIMOTO 
Według danych statystycznych, około 22% społeczeństwa 
polskiego choruje lub chorowało na schorzenia gruczołu tar-
czowego [32, 33]. Choroby tarczycy rozwijają się powoli i mogą 
powodować łagodne objawy, które są często lekceważone 
przez pacjentów. Z drugiej strony, objawy chorób tarczycy są 
niespecyficzne i mogą stymulować rozwój innych schorzeń, 
co sprawia trudności w postawieniu prawidłowej diagnozy. 
Szacuje się, że około połowa osób chorych nie wie, że cierpi 
na schorzenia związane z gruczołem tarczowym. Według ba-
dań przeprowadzonych na 421 mężczyznach z problemami 
tarczycowymi – ponad 37% cierpi na łysienie rozlane, które-
go podłoża w większości przypadków doszukiwać się można 
w łysieniu telogenowym, 18% na łysienie plackowate, a naj-
więcej, bo aż 38% na łysienie androgenowe [31].

Choroba Hashimoto często prowadzi do trwałej niedo-
czynności tarczycy, która w wypadku braku rozpozna-
nia i leczenia prowadzi do szeregu poważnych powikłań, 
w tym do najpoważniejszego, czyli śpiączki hipometabo-
licznej, która stanowi bezpośrednie zagrożenie życia [1]. 
W tej sytuacji ważne jest postawienie szybkiej i prawidło-
wej diagnozy choremu oraz zastosowanie odpowiedniego 
leczenia. Ponadto u chorych z chorobą Hashimoto obser-
wuje się zwiększoną częstotliwość występowania innych 
chorób autoimmunoligcznych oraz nowotworów tarczy-
cy, np. rak brodawkowaty tarczycy (łac. carcinoma papil-
lare) – oraz chłoniak tarczycy (łac. lymphoma) [3,5]. Stąd 
niezwykle istotna jest wczesna diagnostyka i możliwość 
zastosowania odpowiedniego leczenia oraz zabiegów pie-
lęgnacyjnych, które pozwolą zmniejszyć skutki uboczne 
choroby oraz zapobiegać powikłaniom.  Poniżej zostały 
przedstawione diagnostyki i leczenia choroby Hashimoto.

Diagnostyka
Proces diagnostyczny choroby Hashimoto zakłada wy-
korzystanie badań laboratoryjnych w celu poszukiwania 
autoprzeciwciał, kontroli poziomu hormonów, obserwacji 
objawów klinicznych oraz wykorzystaniu badania USG do 
oceny miąższu tarczycy. Znacznie rzadziej stosowane jest 
badanie scyntygraficzne i badania cytologiczne. Wczesne 
etapy choroby Hashimoto charakteryzują się brakiem ob-
jawów klinicznych, rzadko może dochodzić do objawowej 
nadczynności tarczycy w trakcie hashitoxicosis. Objawy nie-
doczynności tarczy są dominujące w rozwiniętym procesie 
chorobowym. Oprócz zmian skórnych można zaobserwo-
wać nieprawidłowości dotyczące innych narządów [33]. 

W badaniach laboratoryjnych oznacza się rutynowo 
przeciwciała anty-TPO i anty-TG. Przeciwciała anty-TPO 
mają największe znaczenie, cechują się dużą czułością 
i mniejszą swoistością (10-15% pacjentów nie posiada tych 
przeciwciał). W wypadku prawidłowego stężenia przeciw-
ciał anty-TPO pomocne okazują się przeciwciała anty-TG, 
które cechują się mniejszą czułością i swoistością od anty-

-TPO [3, 5, 34].
Oznaczanie TSH i poziomu pozostałych hormonów tar-

czycy jest konieczne w celu określenia stanu czynnościo-
wego tarczycy oraz w celu monitorowania leczenia choro-
by. Podczas badania ultrasonograficznego stwierdza się 
obniżoną echogeniczność miąższu tarczycy. W badaniu 
USG Dopplera stwierdza się wzmożony przepływ naczy-
niowy. U 60% chorych stwierdza się regionalne powięk-
szenie węzłów chłonnych. Badanie USG w procesie dia-
gnostycznym nie ma decydującego znaczenia i w razie 
ujawnienia zmian ogniskowych może być wskazaniem do 
biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) [1]. W badaniu cy-
tologicznym bioptatu tarczycy występuje charakterystycz-
ny obraz dla choroby Hashimoto, w którym dominują małe 
dojrzałe limfocyty, limfocyty aktywowane, plazmocyty 
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oraz onkocyty (komórki Hürtla). Biopsja (BAC) nie jest ru-
tynowym postępowaniem u osób nie posiadających zmian 
guzkowych w tarczycy. Guzki wymagają często różnicowa-
nia z procesem nowotworzenia [3]. 

W przypadku diagnostyki i rozpoznawania konieczne 
jest różnicowanie choroby Hashimoto z innymi przewle-
kłymi zapaleniami tarczycy, chorobami prowadzącymi do 
niedoczynności tarczycy,  a stan hashitoxicosis z innymi 
przyczynami nadczynności tarczycy [1]. Prawidłowa oraz 
wczesna diagnostyka pozwala na rozpoznanie choroby 
i wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwalającego unik-
nąć powikłań i zmniejszyć natężenie bądź usunąć objawy.

Wpływ leczenia
W przypadku choroby Hashimoto nie odkryto skutecznego 
leczenia przyczynowego. Wydaje się, że IgG4-zależna odmia-
na przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy 
może być wyjątkiem, co opisuje skuteczność krótkotrwa-
łego leczenia glikokortykosteroidami (GKS). Podstawowym 
postępowaniem jest leczenie substytucyjne niedoczynności 
tarczycy. Tylko w wypadku występowania istotnych objawów 
uciskowych na sąsiednie struktury anatomiczne przez cho-
robowo zmienioną tarczycę bądź podejrzenia nowotworu 
złośliwego wskazane jest leczenie chirurgiczne [3]. 

W leczeniu substytucyjnym niedoczynności tarczycy 
zalecane jest leczenie solą sodową lewoskrętnej tyroksyny, 
pod kontrolą laboratoryjną stężenia TSH w dawce indywi-
dualnie dobranej przez lekarza. Stosowanie GKS lub leków 
immunosupresyjnych jest nieskuteczne i niepolecane [1]. 
Po wdrożeniu odpowiedniego leczenia L-tyroksyną objawy 
związane z niedoczynnością tarczycy zazwyczaj ustępują 
[5]. Dodatkowo zaobserwowano obniżenie miana autoprze-
ciwciał anty-TPO oraz anty-TG po wdrożeniu leczenia lewo-
skrętną tyroksyną. Stężenie TSH w trakcie leczenia L-tyrok-
syną ulega zmniejszeniu. Hormon tyreotropowy indukuje 
procesy zapalne, które wpływają na występowanie objawów 
choroby Hashimoto, jego obniżenie powoduje zmniejszenie 
nasilenia objawów. Objawy niepożądane związane ze sto-
sowaniem lewoskrętnej tyroksyny nie powinny występo-
wać w trakcie jej przyjmowania. Ich wystąpienie świadczy 
o przedawkowaniu leku. Do objawów niepożądanych zwią-
zanych ze skórą należą nadmierne pocenie się, uderzenia 
gorąca oraz łysienie. Stąd niezwykle istotna jest kontrola 
procesu leczenia przez lekarza [35-37].

 Łysienie androgenowe jest typem występującym w ogól-
nej populacji mężczyzn, najczęściej spotyka się je u osób 
z problemami tarczycy. W farmakoterapii stosuje się głów-
nie minoksydyl oraz inhibitory 5-α-reduktazy takie jak fi-
nasteryd. Antyandrogeny stosowane u kobiet są przeciw-
wskazane u mężczyzn, a estrogeny oraz antyestrogeny nie 
są również rekomendowane u mężczyzn. Terapia minok-
sydylem nie jest wskazana jeśli mechanizm utraty włosów 
nie jest związany z łysieniem androgenowym, a procesami 

łysienia na skutek choroby tarczycy. Część producentów 
podaje nawet choroby tarczycy jako przeciwwskazanie do 
stosowania leku. W przypadku finasterydu nie ma prze-
ciwwskazań oraz nie ma znanych interakcji z innymi leka-
mi. W terapii leczenia łysienia telogenowego główną rolę 
odgrywa ustalenie czynnika powodującego wystąpienia 
łysienia i jego usunięcie, w tym wypadku choroby Hashi-
moto, którą wprawdzie nie można leczyć przyczynowo, 
ale jest możliwość leczenia substytucyjnego. W leczeniu 
miejscowym przeważnie stosowany jest minoksydyl, jed-
nak skuteczność leczenia tym preparatem nie została do 
tej pory dokładnie przebadana. W dostępnej literaturze nie 
ma dokładnych informacji dotyczących leczenia przyczy-
nowego łysienia plackowatego. W tej terapii wykorzysty-
wane są między innymi takie farmakoterapeutyki jak: ste-
rydy, leki immunosupresyjne, minoksydyl jako lek II rzutu 
oraz antralina [26, 38-40].

Wpływ diety
Wpływ diety na łagodzenie skutków ubocznych u osób 
z chorobą Hashimoto jak do tej pory nie został potwierdzo-
ny. Według badań statystycznych, konkretne zalecenia od 
dietetyków nie wpływają znacząco na objawy chorobowe, 
jednak zaleca się wprowadzenie zdrowej, zróżnicowanej 
diety w formie działania profilaktycznego, aby zapobiegać 
niedoborom różnych związków w organizmie (wpływają-
cych na mieszek), bądź ich nadmiarowi (mającym nega-
tywny wpływ na owłosienie) [41].

 W niedoczynności tarczycy charakterystyczna jest 
wrażliwość tkanek na działanie hormonów tarczycy. Ko-
rzystnym działaniem dla tej jednostki chorobowej jest tak-
że zmniejszenie syntezy mediatorów procesów zapalnych 
oraz pobudzenie syntezy cytokin o właściwościach prze-
ciwzapalnych, co jest szczególnie istotne w prewencji i le-
czeniu niedoczynności tarczycy spowodowanej chorobą 
Hashimoto [42]. Dlatego też zaleca się dietę bogatą w kwasy 
omega-3, które można znaleźć w rybach morskich, a także 
w mniejszych ilościach w oleju lnianym czy w oleju rze-
pakowym [43-45]. Doniesienia w literaturze nawiązują do 
silnego powiązania chorób autoimmunologicznych z glu-
tenem [46-49]. Zastosowanie diety bezglutenowej u osób 
z chorobą Hashimoto może powodować obniżenie wytwo-
rzona się przeciwciał, które w wysokim stężeniu są odpo-
wiedzialne za niszczenie tkanki tarczycowej ze względu 
na podobną strukturę morfologiczną tkanki tarczycowej 
i gliadynów [45].  Do prawidłowej aktywności tarczycy nie-
zbędne jest spożycie kilku istotnych mikroelementów. 

Jednym z najważniejszych składników mineralnych 
odgrywających kluczową rolę w poprawnym funkcjono-
waniu tarczycy jest jod (J), gdyż w sytuacji jego niedoboru 
niemożliwa jest prawidłowa produkcja hormonów tarczy-
cy [47]. Należy jednak mieć na uwadze, że nadmiar jodu (J) 
u osób z chorobą Hashimoto może prowadzić do załamania 
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mechanizmów tolerancji i zaostrzenia odpowiedzi zapal-
nej przeciwko własnym antygenom tarczycy [50]. Żelazo 
(Fe) jest kolejnym, niezbędnym elementem w diecie osób 
z niedoczynnością tarczycy. Stanowi składnik peroksyda-
zy jodującej, będącej enzymem biorącym udział w syntezie 
hormonów tarczycy. Niedobór żelaza  powoduje zmniej-
szoną syntezę hormonów tarczycy poprzez zmniejszoną 
konwersję T4 do T3 oraz przyczynia się do zwiększonego 
wydzielania TSH [47]. Zatem głównym zadaniem żelaza  
w organizmie jest magazynowanie i transport tlenu (O2). 
Przy jego niedoborze dochodzi do niedotlenienia tkanek. 
Wówczas poziom żelaza  jest zbyt niski i organizm pobie-
ra je  z mieszków włosowych do ważniejszych procesów tj. 
produkcja krwinek czerwonych [51].

Obecnie większą uwagę przywiązuje się do roli selenu (Se) 
w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy [47, 51, 53]. W ba-
daniach prowadzonych w latach 90 wykazano powiązanie 
między chorobami tarczycy, a niedoborem selenu. Tarczyca 
jest jednym z organów, gdzie koncentracja selenu  jest naj-
większa, wynika to z faktu, że jest to pierwiastek wchodzący 
w skład centrum aktywnego wielu enzymów-selenoprotein, 
biorących udział w metabolizmie hormonów tarczycy [52]. 
Niedobór zarówno selenu, jak i jodu (J) może być przyczyną 
istotnych zmian morfologicznych tkankach tarczycy. Se-
len  jest pierwiastkiem, który uczestniczy w budowie enzy-
mu (dejodynaza), biorąc udział w konwersji tyroksyny (T4) 
w aktywny hormon, jakim jest trijodotyronina (T3) w pro-
cesie zwanym dejodynacją [47]. Niedobór selenu skutkuje 
upośledzeniem konwersji T4 w T3 w tkankach, a to skutkuje 
obniżeniem T3 w krążeniu [47]. Liczne badania naukowe 
potwierdziły, że niski poziom selenu, występuje w szcze-
gólności u osób z chorobami tarczycy, przyczynia się do po-
gorszenia stanu owłosienia. Proces wypadania włosów jest 
również objawem przy selenozie (zatrucie spowodowane 
nadmiarem selenu  w organizmie) [52].

Cynk (Zn) bierze udział w przemianach białek, tłusz-
czów i węglowodanów, a także uczestniczy w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu immunologicznego. Cynk 
(Zn) wchodzi w skład białek receptorowych T3, a więc 
jego niedobór wpływa na upośledzone wiązanie tego hor-
monu, co może powodować obniżone się stężenie T3 i T4. 
Ponadto niewystarczająca ilość cynku w organizmie po-
woduje obniżenie tempa metabolizmu hormonów [47, 53]. 
Niedobór cynku (Zn) jest często powiązany z problemem 
wypadania włosów. Cynk (Zn) jest odpowiedzialny za me-
tabolizm kolagenu, czy podziały komórkowe w macierzy 
włosa. Pierwiastek ten jest aktywatorem wielu enzymów, 
które kontrolują ̨ produkcję białek włosa oraz aktywność́ 
antyoksydacyjną komórki [54].

Chorzy którzy borykają się z chorobami autoimmuniza-
cyjnymi, tj Hashimoto,  mają zazwyczaj niskie poziomy wi-
taminy D3 w surowicy. Substancja ta jest produkowana przy 
udziale skóry pod wpływem światła (promieniowania UV). 

Witamina VDR (vitamin D receptor) jest przyłączana przez 
receptory znajdujące się na powierzchni każdej komórki, 
również znajdujące się w skórze, mieszku włosowym oraz 
gruczole łojowym. Na regulację cyklu wzrostu włosów ma 
ona ogromny wpływ [55]. Witamina D ze względu na wła-
ściwości immunomodulujące wpływa na regulację prolife-
racji i różnicowanie komórek układu immunologicznego. 
Dostępne badania analizują głównie wpływ kalcytriolu na 
komórki prezentujące antygen i limfocyty T [54]. W bada-
niu przeprowadzonym przez Kivity i wsp. [56] wskazano na 
zależność między niedoborem tej witaminy, a chorobami 
tarczycy. Niedobór witaminy D u osób z chorobą Hashimo-
to może być przyczyną zaburzonej jelitowej absorpcji wap-
nia, zatem dieta powinna być obfita w te składniki lub po-
winna być włączona dodatkowa suplementacja [55].  Dieta 
osób z chorobą Hashimoto powinna być bogata w witaminy 
antyoksydacyjne (witaminy A, C, E), które przeciwdziałają 
wolnym rodnikom tlenowym i łagodzą stres oksydacyjny 
będący czynnikiem niszczącym komórki tkanki tarczyco-
wej [45, 51].

Wpływ zabiegów medycznych
Badania na grupie osób z łysieniem plackowatym (alope-
cia areata) wykazały, że zabieg karboksyterapii znacznie 
wpływa na zagęszczenie włosów w obszarze zabiego-
wym. Zagęszczenie włosów w obrębie łysiny było badane 
za pomocą dermatoskopii cyfrowej [56]. Warto zaznaczyć, 
iż działanie popularnego i chętnie stosowanego zabiegu 
mezoterapii podczas łysienia o podłożu autoimmunolo-
gicznym nie zostało potwierdzone w żadnym z dotychcza-
sowych badaniach [57]. Niektóre źródła podają, że wpro-
wadzenie metodą mezoterapii igłowej preparatu jakim jest 
osocze bogatopłytkowe, może być skuteczne w walce z ły-
sieniem o różnym podłożu [58]. 

Należy zastanowić się nad operacją transplantacji miesz-
ków włosowych, która zdaje się być bardzo efektywnym 
zabiegiem chirurgicznym stosowanym również w przypad-
ku łysienia plackowatego. Jedną z większych wad takiego 
zabiegu jest niedostateczne ukrwienie w obszarach zabie-
gowych. Mieszki włosowe pozyskują wówczas składniki 
odżywcze i potrzebne czynniki wzrostu z otaczającego je 
płynu tkankowego. Płyn tkankowy nie jest jednak wystar-
czającym źródłem tych składników, stąd wiele z mieszków 
jest niedożywionych i w rezultacie prowadzi to do ponowne-
go wypadania. Skoncentrowany hiperbaryczny tlen (O2) sto-
sowany przy zabiegach infuzji tlenowej wspomaga prawi-
dłową regenerację naczyń włosowatych, zmniejsza również 
łuszczenie się skóry głowy, zapobiega swędzeniu i hamuje 
stany zapalne mieszków włosowych. Badania wykazały, że 
zabieg ten jest dobrym uzupełnieniem kuracji po przeszcze-
pie mieszków włosowych, co daje nowe możliwości osobom 
cierpiącym na łysienie plackowate będące jednym z często 
spotykanych skutków ubocznych choroby Hashimoto [59].
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Potencjalnie skuteczny może okazać się również zabieg 
terapii laserowej niskiego poziomu. W badaniach przepro-
wadzonych z użyciem lasera o niskiej długości wykazano, 
że na sześciu przebadanych mężczyzn, we wszystkich 
przypadkach zabieg terapeutyczny wykonywany regular-
nie pozytywnie wpłynął na osoby dotknięte problemem 
łysienia androgenowego, z czego u czterech osób była to 
umiarkowana poprawa, w przypadku pozostałych dwóch 
mężczyzn zanotowano znaczną poprawę [60].

Kolejnym skutecznym zabiegiem jest krioterapia, która 
w badaniach na 174 mężczyznach z łysieniem plackowa-
tym, dała pozytywny rezultat w leczeniu łysienia dla po-
nad 60% pacjentów biorących udział w trwającej trzy mie-
siące kuracji [61].

Możliwości pielęgnacyjne
W przypadku choroby Hashimoto można rozpatrzyć aspekt 
pielęgnacyjny, który może dawać zadowalające efekty łą-
czony w parze z odpowiednim leczeniem i dietą. W przy-
padku problemów z łysieniem możemy wciąż stymulować 
mieszki włosowe od zewnątrz. Jednym ze sposobów jest 
hamowanie enzymu 5α-reduktazy, na który można wpły-
wać za pomocą ekstraktów wodno-alkoholowych z palmy 
sabałowej, zielonej herbaty, pestek dyni bądź lukrecji. Nie 
bez znaczenia jest również łączenie poszczególnych eks-
traktów, bowiem udowodniono na przykładzie pestek dyni 
oraz palmy sabałowej, iż zmieszane działają lepiej niż po-
dawane osobno. Roztwory na bazie alkoholu z dodatkami 
rozgrzewającymi takimi jak wyciąg z rozmarynu bądź 
papryczki chilli usprawniają przepływ krwi oraz stają się 
promotorem przejścia dla ekstraktów. Równie dobre dzia-
łanie mogą wykazywać substancje poprawiające prolife-
rację i aktywność mieszków włosowych, na przykład olej 
z nasion winogron zaaplikowany przed myciem na skórę 
owłosioną głowy [62]. 

Polecane jest również stosowanie wyciągu brzozowego 
w pielęgnacji i terapii chorób skóry, a także w przypadku nad-
miernego wypadania włosów, prowadzącego do łysienia [63].

Odpowiednia pielęgnacja włosa  oraz odżywianie orga-
nizmu, wprowadzenie odpowiedniej suplementacji uzupeł-
niającej niedobory, są niezbędne do zahamowania procesu 
łysienia i prawidłowego wzrostu włosów. Niewiele badań 
wskazuje na konkretne możliwości pielęgnacyjne dla osób 
dotkniętych łysieniem. Wszystkie wymienione dodatki 
wprowadzone podczas pielęgnacji mogą, ale nie muszą, 
wpływać na poprawę stanu skóry owłosionej głowy. 

PODSUMOWANIE
Zaburzenia pracy tarczycy mogą mieć istotny wpływ na 
metabolizm całego organizmu i powodować zmiany do-
tyczące poszczególnych struktur, w tym mieszków wło-
sowych. W ostatnim czasie zostały odkryte receptory 
hormonów tarczycy i TSH bezpośrednio w skórze i jej 
przydatkach. Dzięki tym wynikom badań wykazano ścisły 
związek pomiędzy hormonami tarczycy i zaburzeniami 
wzrostu włosów. Podczas choroby Hashimoto dochodzi do 
istotnych zaburzeń funkcjonowania tarczycy, związanych 
z tym problemów hormonalnych oraz wielu zjawisk natu-
ry autoimmunologicznej. Niedobór hormonów tarczycy, 
mimo iż ma znaczący wpływ na funkcjonowanie mieszka 
włosowego oraz cykl wzrostu włosa, powoduje wiele zmian 
w obrębie owłosionej skóry głowy. Nie jest to jednak bezpo-
średnią przyczyną łysienia, które występuje u pacjentów 
ze zdiagnozowanym przewlekłym autoimmunologicznym 
zapaleniem tarczycy. Główną przyczyną łysienia wydaje 
się obecność przeciwciał anty-TPO oraz anty-Tg.

Nieleczona choroba Hashimoto oprócz bycia przyczyną 
wielu uciążliwych dla pacjenta dolegliwości może powodo-
wać wiele niebezpiecznych powikłań. Pierwszym krokiem 
w przeciwdziałaniu jest diagnostyka, w której główną rolę 
odgrywają badania laboratoryjne oraz obserwacja obja-
wów klinicznych, dodatkowo pomocne okazuje się badanie 
USG. Niestety do teraz nie udało się odkryć skutecznego 
leczenia przyczynowego. Głównym założeniem wdrażanej 
u chorych farmakoterapii jest zapobieganie wystąpienia 
objawowej niedoczynności tarczycy oraz jej skutków za 
pomocą podawanych hormonów tarczycy. Oprócz samego 
leczenia farmakologią zaburzeń tarczycy, należy dodatko-
wo zadbać o stan odżywienia organizmu, który wprawdzie 
nie wpływa znacząco na przebieg choroby jednak, jego rola 
nie  jest obojętna, jeśli chodzi o fazy cyklu włosów i może 
nasilać objawy choroby.

Ponadto właściwie przeprowadzone zabiegi pielęgnacyj-
ne skóry głowy mogą polepszać jej stan, a co za tym idzie 
łagodzić objawy związane z procesem chorobowym doty-
czącym owłosienia.
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