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URODA PORADY

LEKARZ MEDYCYNY
MONIKA ROGALA
DERMATOLOG,
SASKAMED

DUMA I... UTRAPIENIE – WŁOSY. SĄ BARDZO
ISTOTNYM ELEMENTEM NASZEGO WIZERUNKU.
JAK JE RATOWAĆ, JEŚLI JEST ICH CORAZ MNIEJ?
JUSTYNA ŚLUSARCZYK
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dy na szczotce widzimy
pozostający kłębek
włosów, często wpadamy
w panikę. Czy słusznie?
To zależy od liczby włosów, które w nim są.
Za normę przyjmuje się dobową utratę
ok. 50-100 włosów. Znajdują się one w różnych fazach: wzrostu, spoczynku lub wypadania. Ok. 90% włosów powinno być w stanie stałego wzrostu, tzw. anagenu, który
trwa 2-3 lata. Potem następuje okres przejściowy – katagen – trwający ok. 2-3 tygodni,
kiedy włos obumiera. To faza jego uśpienia.
„Budząc się” wraca on do anagenu. Każdy
włos przechodzi ok. 5-6 takich cykli, po
czym wkracza w fazę telogenu, czyli wypadania, gdy jest wypychany z mieszka przez
nowo rosnący włos. Z każdego mieszka
wyrasta nam w ciągu życia ok. 4-5 włosów.
Czy wypadanie włosów wiosną i jesienią,
co często porównujemy z linieniem
u zwierząt, faktycznie ma miejsce?
Okresowe wypadanie – tak, bardzo często,
ale nie jest to porównywalne z linieniem.

Nie zmieniamy włosów, jak zwierzęta futra,
czyli nie tracimy włosów synchronicznie.
Być może elementy tego procesu zachodzą
także u ludzi, bo spotykamy pacjentów, którzy zgłaszają, że wiosną wypada im więcej
włosów niż w innych porach roku. Nasilona
sezonowa utrata wynika jednak raczej z niedoborów składników odżywczych w diecie
niż z klimatu. Można wtedy wspomóc organizm suplementami diety. Dobrze, by dobrał
je lekarz na podstawie wyników badań.
Zazwyczaj zaleca się żelazo, cynk, biotynę,
witaminę D. Jeśli wzmożone wypadanie jest
rozciągnięte w czasie i nie wyrastają nowe
baby hair, konieczna jest wizyta u lekarza.
Lekarza, nie trichologa?
Zdecydowanie. Tylko lekarz ma wiedzę
i możliwości, by przeprowadzić kompleksową diagnostykę i wdrożyć leczenie. Tricholog przeważnie kończy tylko kilka kursów...
Jeśli źle określi przyczynę łysienia, skutki
mogą być nieodwracalne. Strata czasu na
niedziałającą terapię powoduje, że choroba
może być zaawansowana i nie osiągniemy
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szampony
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Niemal co roku pojawiają się
nowe metody leczenia łysienia,
stymulowania wzrostu włosów,
poprawiania ich jakości
i gęstości. Obejmują zarówno
zabiegi medycyny estetycznej, jak
i przeszczepy – zautomatyzowane,
bezpieczne i mało inwazyjne.
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BIOTEBAL Polpharma z biotyną, przeciw wypadaniu włosów, 21,49 zł /200 ml WZMACNIAJĄCY SZAMPON
Organic Hair/Stara Mydlarnia z witaminą C, 29 zł /300 ml SIMPLY ZEN z.one.concept pobudzający
mikrokrążenie, z chili, 60 zł /250 ml SZAMPON ZIOŁOWY Barwa z ekstraktem ze skrzypu, 7,99 zł /480 ml

OSOCZE
BOGATOPŁYTKOWE
Po pobraniu krwi od pacjenta odwirowuje się surowicę wraz z czynnikami
wzrostu, które w organizmie odpowiedzialne są za procesy gojenia i regeneracji tkanek w razie uszkodzenia (podczas
zabiegu takim uszkodzeniem i sygnałem
uaktywniającym je, jest ukłucie igłą).
W preparacie znajdują się także komórki
macierzyste. Proporcje poszczególnych
składników zależą od typu preparatu.
W tych najnowszych to lekarz decyduje
o stężeniu poszczególnych frakcji.
Kurację podaje się bezpośrednio
w skórę głowy metodą mezoterapii.
Uruchamia to silne procesy regeneracyjne, aktywuje mieszki włosowe, odżywia
je. Dzięki temu pobudzony zostaje
wzrost włosów, hamuje się procesy
zwyrodnienia mieszków odmładzając je
w naturalny i bezpieczny sposób.
MEZOTERAPIA
DR CYJ HAIR FILLER
Terapia bazuje na peptydach, aminokwasach i kwasie hialuronowym. Wsparta
jest przez system długotrwałego uwalniania składników aktywnych w skórze.
Rewitalizuje mieszki włosowe, hamuje
wypadanie włosów i pobudza wzrost
nowych. Poprawia jakość włosów
– pogrubia je i sprawia, że odbijają się
one u nasady, co wizualnie zwiększa ich
objętość. Wybudza z uśpienia mieszki,
które produkują nowe włosy.
ZABIEG REGENERA ACTIVA
Stosowany w przypadku łysienia
i przerzedzenia włosów typu androgenowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Z okolicy potylicznej, w której
włosy nie są wrażliwe na działanie
androgenów, pobiera się, tak jak przy
biopsji, minimalne fragmenty tkanki,
którą następnie odwirowuje się w odpowiednim roztworze.
AVANTI STYCZEŃ 2019
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W dziedzinie badań
nad utratą włosów
polski zespół
prof. Lidii Rudnickiej
i lek. med. Adriany
Rakowskiej ma
niebagatelne zasługi.
To Polacy opracowali
metodę diagnostyki
trichologicznej
uznawaną na całym
świecie za kluczową
od 2006 roku.

szampony
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BOTANIC FORMULA Bielenda odżywka z wyciągiem z łopianu i pokrzywy, 20 zł /250 ml KURACJA WZMACNIAJĄCA Ziaja spowalnia starzenie mieszków, 10 zł /300 ml
LOXON Sanofi pobudza komórki macierzyste mieszka, 34,99 zł /150 ml RZEPA Joanna wzmacnia i tonizuje, 8 zł /200 ml CAPILLUS BasicLab z aminokwasami,
niacynamidem, kofeiną, biotyną, 50 zł /250 ml

Czy powszechna zmora w postaci łupieżu
ma tu znaczenie?
Oczywiście, łupież powiązany jest z łojotokiem i nieprawidłowym złuszczaniem
naskórka. Łojotok bierze się z pobudzenia
gruczołów przez hormony androgenne.
U kobiet także przez prolaktynę albo DHEA

kuracje
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Czy kobiety tracą włosy w podobny
sposób jak mężczyźni?
Niezupełnie. Tzw. łysienie androgenowe
również dotyka kobiety, ale przebiega w inny
sposób doprowadzając do przerzedzenia,
ale nie całkowitej utraty włosów. Jest to najczęstsza przyczyna łysienia. Sygnałem alarmowym jest znaczne przerzedzenie włosów
lub sytuacja, w której obserwujemy, że stają
się one cieńsze. Może to być skutkiem miniaturyzacji mieszków włosowych i wynikać
z zaburzeń hormonalnych – nadmiernej
ilości enzymu przekształcającego testosteron do agresywnego dla mieszków włosowych dihydrosteronu. Mówimy wtedy o łysieniu androgenowym, w przebiegu którego
włosy stają się tzw. włosami meszkowymi.
Gdy tylko zauważymy podejrzane objawy
– od razu szukajmy porady dermatologa,
który zdiagnozuje typ łysienia i wdroży
odpowiednie leczenie.
Sami też wyrywamy sobie włosy. Trichotyllomania polega na niekontrolowanym wyrywaniu włosów. Choroba często wiąże się z izolacją społeczną i konfliktami międzyludzkimi.

– naturalny hormon powstający z cholesterolu w nadnerczach. Przez to mieszki
włosowe zatykają się i włóknieją. Gdy popularne szampony nie są skuteczne, a łojotok
jest uogólniony, stosuje się leki doustne,
np. antytrądzikowe – izotretinoinę.
Choroby, które prowadzą do utraty włosów
dzielimy na bliznowaciejące i niebliznowaciejące. Jeśli w przebiegu procesu chorobowego powstaje blizna, żadne leczenie nie
przywróci owłosienia w tym miejscu. Do takich chorób należy np. liszaj płaski. Inną
chorobą jest łysienie plackowate – tutaj nie
powstaje blizna, a skuteczne leczenie zazwyczaj powoduje całkowity odrost włosów.
Często początek tej choroby związany jest
ze stresem, który uruchamia układ odpornościowy do atakowania własnych mieszków
włosowych. Ulegają one zniszczeniu, ale nie
całkowitemu. W dermatoskopie widzimy
tzw. włosy wykrzyknikowe. Choroba często
zaczyna się w dzieciństwie, np. w momencie
pójścia do szkoły czy w czasie rozwodu
rodziców – wspólnym mianownikiem jest
tutaj stres.
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RESCUE LOTION Artègo pobudza mikrokrążenie, 99 zł /10×8 ml SESKAVEL Sesderma z czynnikami wzrostu i kofeiną, 150 zł /12×8 ml AKTYWATOR AMINEXIL GL
Kérastase wydłuża fazę wzrostu, pobudzą uśpione mieszki, 650 zł /42×6 ml DENSIFYING ACTIVATOR Framesi chroni i pobudza skórę głowy, 210 zł /12×7 ml RADICAL
MED Ideepharm koncentrat przeciw wypadaniu, kotwiczy cebulki, 21 zł /×100 ml ENERGIZING GEL Davines stymuluje mikrocyrkulację, 158 zł /150 ml
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zadowalającego rezultatu. Po pierwsze
lekarz ocenia stan owłosionej skóry głowy
badając ją dermatoskopem lub videodermatoskopem. Obrazuje on struktury skóry, np.
grubość włosa, liczbę i stan mieszków włosowych, naczynia krwionośne. Lekarz jest
w stanie przeprowadzić także diagnozę
internistyczną, zlecić badania, wykluczyć
schorzenia ogólnoustrojowe mające wpływ
na strukturę i liczbę włosów. Np. częstą
przyczyną kłopotów z włosami jest nadczynność lub niedoczynność tarczycy, leczy się
je stabilizując poziom hormonów. Jeśli chodzi o choroby skóry, im wcześniej zaczniemy leczenie, tym lepiej. Nie ma czasu
na pomyłki. Poza tym, tylko lekarz może
zaordynować skuteczne leki.
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Dzięki temu, oddziela się frakcja z czynnikami wzrostu oraz komórkami macierzystymi odpowiedzialnymi za odbudowę
mieszków włosowych. Preparat podaje się
iniekcyjnie w przerzedzone miejsca.
Pobudza to stare, zminiaturyzowane
mieszki włosowe do aktywności oraz
implikuje powstawanie nowych mieszków
z komórek macierzystych. Nowe włosy są
odporne na działanie androgenów, co
gwarantuje trwałość rezultatu. Leczenie
przynosi najlepsze rezultaty, jeśli wdroży się
je w pierwszej fazie utraty włosów, gdy
ocalało jeszcze sporo mieszków aktywnych.

kuracje
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TRICHO-LOTION Bandi poprawia ukrwienie, 49 zł /200 ml FORCE KÉRATINE Klorane koncentrat
uzupełniający składniki odżywcze, 130 zł /125 ml SERIOXYL L’Oréal Professionnel serum zwiększające grubość
włosów, 160 zł /90 ml KERASILK Goldwell tonik z biotyną na łysienie dziedziczne, 172 zł /125 ml
H-STIMUFORTEN Pharmaceris kuracja z kofeiną na łysienie genetyczno-hormonalne, 54,90 zł /125 ml

Mamy jeszcze łysienie z pociągania w wyniku
zbyt mocnego ściągania włosów w kucyk.
Włóknienie mieszków następuje tutaj
na skutek urazu mechanicznego. Generalnie, im szybciej zaczniemy leczyć, tym szybciej przynajmniej zahamujemy proces utraty
włosów, a być może uzyskamy ich odrost.
A co z popularnymi wcierkami?
Nie zaszkodzą. Ale najczęściej działają
jednak jak placebo. Podobnie sprawa ma
się z mezoterapią i osoczem bogatopłytkowym – nie do końca wiadomo, czy działają... Włosy mają bardzo duży wpływ
na nasz wizerunek, a jeśli mamy z nimi
problem, mocno oddziałuje on na psychikę. Czasem samo zastosowanie preparatu
tak obniża stres u pacjenta, że włosy przestają wypadać. Zwłaszcza jeśli jest to stres,
którego przyczyną jest utrata włosów...
Sens mają środki stymulujące aktywność
komórek macierzystych oraz te, które
przedłużają fazę wzrostu włosa. Są to
np. preparaty i leki oparte na składnikach
aktywnych wykorzystywanych w leczeniu
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innych schorzeń. Polepszenie stanu
włosów było niejako skutkiem ubocznym
terapii np. nadciśnienia (lek minoxidil)
lub jaskry (lek bimatoprost). Inną grupą
„sensownych” produktów są wszelkie
środki złuszczające, keratolityczne, czyli
rozpuszczające martwy naskórek. Przeciwdziałają one czopowaniu się mieszków
włosowych i ich „zarastaniu” olagenem.
Pomagają także preparaty przeciwdrożdżakowe (grzybobójcze) oraz przeciwzapalne
stosowane przy łojotoku. Natomiast
wiele zabiegów tradycyjnie zalecanych
na wzmocnienie włosów to myślenie
życzeniowe. Tak jest np. z podcinaniem
włosów – jedynie mniej się je szarpie,
więc martwe włosy później wyjdą z mieszków, i szczotkowaniem – prawie nie działa,
co oznacza, że masaż skóry głowy może
poprawić ukrwienie, ale jednocześnie
pobudzi łojotok. Dlatego zawsze dojdziemy do tej samej konkluzji: w razie kłopotów – dermatolog! Lekarz dysponuje
arsenałem leków – co najważniejsze,
skutecznych w większości przypadków.
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STOP WYPADANIU WŁOSÓW CeCe Med lotion stymulujący porost włosów, 24,99 zł /75 ml
PILOXIDIL Aflofarm lek z minoxidylem na łysienie androgenowe, 24 zł /60 ml PRADICAL MED Ideepharm
mezoterapia mikroigłowa – roller i koncentrat spowalniający łysienie androgenowe, 70 zł /12×3 ml CRESCINA
HFSC 200 Labo ampułki z komórkami macierzystymi i aminokwasami, 230 zł / 10 + 10×3,5 ml

PRZESZCZEP WŁOSÓW
METODĄ SMARTGRAFT
Stosowany przy wszystkich typach
łysienia. Mało inwazyjna metoda, nie
wymagająca długiej rekonwalescencji
i znieczulenia ogólnego. Nie pozostawia
widocznych blizn i zapewnia naturalny
efekt fryzury. Do przeszczepu zautomatyzowane urządzenie pobiera pojedyncze
mieszki włosowe, przez co nie powstaje
tam widoczna blizna. Co ciekawe,
do przeszczepu mogą być wykorzystane
mieszki pochodzące z całego ciała.
Są one preparowane i przechowywane
w odpowiedniej temperaturze (chłodzenie pojemnika z roztworem) w soli
fizjologicznej w zamkniętym systemie,
aż do momentu implantacji. Ich przeżywalność jest niemal 100-procentowa.
Włosy są wszczepiane pojedynczo
pod odpowiednim kątem, tak by, gdy
odrosną, układały się naturalnie. Jest to
jednodniowa procedura nie wymagająca
zakładania szwów. Następnego dnia
pacjent wraca do normalnej aktywności.
Przeszczepione mieszki nie są wrażliwe
na działanie androgenów.
BIOFIBRE – NIECHIRURGICZNA
IMPLANTACJA SZTUCZNYCH
WŁOSÓW
Stosowana w każdym typie łysienia
i uzupełnienia ubytków, także wtedy, gdy
nie ma skąd pobrać naturalnych włosów.
Biozgodne włosy zbudowane są głównie
z keratyny – miękkie, identyczne
w dotyku z naturalnymi. Mogą być
proste, kręcone, faliste, w trzynastu
kolorach i różnych długościach, damskie
lub męskie. Można je stylizować
i farbować jak naturalne. Wszczepia się
jednorazowo do 9000 włosów, kotwicząc je w warstwie podczepcowej
czaszki za pomocą specjalnego przyrządu zakończonego igłą, tak by były
odporne na pociąganie. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym.
Nie zostawia blizn i wymaga tylko
trzydniowej rekonwalescencji. Efekty
utrzymują się około dziesięciu lat.
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