
 6) temat- Łysienie i anomalie włosów (hirsutyzm) 
  

ŁYSIENIE 

 samo w sobie nie jest traktowane jako choroba w sensie dosłownym, ale raczej jako bardzo 

nieprzyjemny objaw chorobowy. Łysienie może zostać wywołane przez wiele czynników, np.: 

• zaburzenia hormonalne, 

• choroby włosów, 

• złe odżywianie, 

• osłabienie organizmu, 

• stres, 

• nieprawidłowa higiena´. 

Typów łysienia jest bardzo dużo, nas jednak, ze względu na specyfik´ zawodu interesuje łysienie 

typu męskiego i ˝ 

damskiego. 

 

1. Łysienie typu męskiego 

 

Jest to popularne zjawisko utraty włosów. Dotyczy ponad polowy wszystkich mężczyzn. Proces 

łysienia zawsze wygląda tak samo. Włosy wypadają , a z mieszków wyrastają coraz cieńsze i krótsze. 

Końcowym etapem, przed całkowitym wyłysieniem, jest meszek porastający skórne´ czaszki. 

W procesie łysienia skraca się´ faza anagenu, w stosunku do fazy katagenu. Oznacza to, że ilość 

włosów, które rosną jest znacznie mniejsza od ilości włosów pozostających w spoczynku. Włosy 

zaczynają wypadać w kątach czołowych, potem na czole i ciemieniu. Łysienie jest procesem 

nieubłagalnym, ale następuje okresowo. Co pewien czas pojawia się nowy fragment skory bez 

włosów, który rozszerza obszar łysiny. Na końcu łysieją okolice skroni i potylicy. Włosy zaczynają 

wypadać w kątach czołowych, potem na czole i ciemieniu. łysienie jest procesem 

nieubłaganym, ale następuje okresowo. Co pewien czas pojawia się nowy fragment skory bez 

włosów, 

który rozszerza obszar łysiny. Na końcu łysieją okolice skroni i potylicy. 

2. Kiedy mężczyzna łysieje? 

Intensywna utrata włosów najczęściej następuje w 20-30 roku ˝życia, ale mogą odgrywać rolę 

również 

˝ i inne czynniki poza wymienionymi powyżej (może to być np. nasilony niedobor 

mikroelementow). 

Wowczas trzeba podjac odpowiednie leczenie kliniczne. 

Mężczyeni, ktorzy miewaja skłonności do łupieżu i łojotoku moga łysiec wcześniej. Jeżli zlikwiduje 

się przyczyny, wypadanie włosow może się zatrzymć, lub przebiegac będzie dużo wolniej. 

W męskim łysieniu część włosów moga stanowic tzw. włosy dystroficzne, czyli o uszkodzonym 

korzeniu, 



co wskazywałoby, że przyczynę choroby mogła stanowić np. zła pielęgnacja włosów, jak 

nieprawidłowe 

– agresywne dla włosa i skory głowy – kosmetyki, zbyt mocne i za częste szczotkowanie 

i czesanie włosow, albo też zbyt intensywny masaż˝ skory głowy, ktory przy tendencji do łojotoku 

bądź 

łupieżu może okazac się´ zabojczy dla włosow. 

Pamiętajmy, że po ukończeniu 30 lat łysienie spowalnia się, a czasami zatrzymuje pozostawiajac 

jedynie niewielkie okolice pozbawione włosow. W takich  przypadkach wspołczesna medycyna 

oferuje ˝ pacjentom przeszczepy, kiedy to przeniesiona z innego miejsca skora adaptuje się 

wytwarzajac najpierw włosy o pierwotnym charakterze. Następnie po dostosowaniu się do 

otoczenia, 

przeszczep zapewnia długotrwałe owłosienie głowy. 

3. Łysienie kobiet 

Dolegliwość ta najczęściej jest cecha genetyczna. Łysienie może byc też spowodowane niedoborem 

estrogenow – ˝żeńskich hormonow płciowych, ciężką choroba, wycieńczeniem organizmu w okresie 

poporodowym, niewłaściwa pielęgnacja włosów, czynnikami psychogennymi itd. 

Wypadaniu włosów może towarzyszyć łupież albo łojotok. 

Proces łysienie u kobiet polega na wyraźnym przerzedzeniu włosów, zwłaszcza na 

szczycie głowy i w kątach czołowych. Włosy staja się cienkie, zniekształcone i zaczynają zanikać. 

Łysienie rozpoczyna się u kobiet tuż po okresie dojrzewania, czyli ok. 15-16 r. ˝., potem słabnie 

i może nasilać się w okresie menopauzy,czyli ok. 45-50 r. ˝.W okresach wzmożonej utraty włosów, 

kiedy są one szczegolnie osłabione, należy ograniczyc do minimum chemiczne zabiegi fryzjerskie. 

Nie 

wskazane jest też stosowanie kosmetykow,ktore mogłyby obciążyć włosy (odżywek 

niespłukiwalnych, woskow,żelu itp.),jak również zbyt mocne czesanie i związywanie włosów.  

4. Hirsutyzm 

Nadmierny wzrost włosów w miejscach z natury nieowłosionych. Choroba występuje wyłącznie u 

kobiet.   

 

  

 


