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ŁYSIENIE
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ŁYSIENIE PLACKOWATE (ALOPECIA AREATA)
Jest to najczęstsza przyczyna ograniczonej utraty włosów, zarówno
u dzieci, jak i dorosłych. Nie stwierdza się obecności rumienia ani
złuszczania na skórze głowy. Mogą być obecne jedno lub kilka ognisk
wyłysienia na skórze głowy lub jakiejkolwiek innej okolicy owłosionej
(np. na brodzie). W aktywnej fazie choroby wokół ognisk wyłysienia
widoczne są tzw. włosy wykrzyknikowe. Są to krótko ułamane włosy,
których oderwane końcówki są grubsze i ciemniejsze niż część wycho-
dząca ze skóry. Choroba dotyczy tylko włosów zawierających barw-
nik, dlatego włosy siwe pozostają w ogniskach wyłysienia. Zwykle

po 3–6 miesiącach włosy samoistnie odrastają. Z reguły początkowo
mają kolor biały lub jasny blond, ale po upływie 6–8 tygodni odzysku-
ją swoje oryginalne zabarwienie.
Jeśli łysienie dotyczy całej skóry owłosionej głowy, nazywamy je alo-
pecia totalis, jeśli zaś skóry owłosionej głowy i całego ciała – alopecia
universalis.
Łysienie plackowate jest uważane za chorobę autoimmunologiczną
i dlatego należy zbadać mocz na obecność cukru i przeprowadzić ba-
dania w kierunku chorób autoimmunologicznych, ponieważ niektórzy
pacjenci mogą mieć cukrzycę, anemię złośliwą lub choroby tarczycy.
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Rycina 3.5. Alopecia areata. Ograniczone ogniska
wyłysienia bez rumienia i złuszczania.

Rycina 3.6. Alopecia areata. Włosy wykrzyknikowe (!)
na obrzeżu ogniska wyłysienia.

Rycina 3.7. Alopecia totalis. Utrata włosów na skórze
owłosionej głowy, brwi, rzęs i brody.
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Należy zapewnić pacjenta, że włosy odrosną samoistnie, zwykle w ciągu 3–6
miesięcy. Jednocześnie trzeba go poinformować, że do długości około 1,5 cm
mogą odrastać siwe lub jasne blond, ale później odzyskają swoje normalne
zabarwienie. Przy nasilonej utracie włosów przez pewien okres może być
potrzebna peruka. U niektórych pacjentów włosy nie odrosną.

Metody leczenia stosowane przez dermatologów są mało skuteczne. Należą
do nich:

1. Doogniskowe iniekcje triamcynolonu (10 mg/ml). Wywołują okresowy
odrost włosów, ale mogą powodować zanik skóry.

2. Miejscowe stosowanie substancji uczulających skórę. Difencypron jest
najczęściej stosowanym lekiem, ale tylko u 20% pacjentów z dobrym
skutkiem, zwykle u tych, u których wypadanie włosów trwa nie dłużej
niż 2 lata. Małe ogniska skóry głowy uczula się 2% roztworem, powodu-
jącym powstanie w ciągu 2 tygodni wyprysku kontaktowego. Następnie
cała skóra głowy jest smarowana roztworem o najniższym stężeniu
(0,001–0,1%), wywołującym niewielki rumień. Jeżeli przynosi to efekty,
smarowanie ognisk wyłysienia kontynuuje się raz w tygodniu, aż
do ustabilizowania odrostu włosów. Difencypron rozkłada się pod wpły-
wem światła słonecznego, dlatego pacjenci muszą nosić nakrycie głowy
przez 24 h po zabiegu. Zwykle reakcje wypryskowe są źle tolerowane
przez pacjenta, a włosy, jeśli odrastają, mogą wypadać ponownie po za-
przestaniu leczenia.

Warto spróbować, choć nie są zbyt skuteczne, następujących metod:

3. PUVA 2 razy w tygodniu.

4. Minoksydyl miejscowo (5%). Dość kosztowne leczenie. Roztwór wciera
się w chore miejsca 2 razy dziennie.

LECZENIE ŁYSIENIA PLACKOWATEGO

Rycina 3.8. Łysienie plackowate. Odrost siwych włosów – odzyskają one barwnik
w swoim czasie.

Rycina 3.9. Łysienie plackowate. Ogniska wyłysienia na brodzie.
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