Medycyna dla urody

włosom

Na ratunek

Z badań wynika, że wśród podświadomie odbieranych sygnałów wysyłanych przez
nasze ciało wygląd włosów zajmuje po oczach drugie miejsce. Dbałość o ich wygląd
i sposób uczesania często odzwierciedla nie tylko trendy panujące w modzie, lecz także
własny styl i cechy osobowości. Metody pielęgnacji włosów zmieniały się na przestrzeni dziejów
i były wynikiem rozwoju wiedzy medycznej, a w końcu przemysłu kosmetycznego. Natomiast stan
skóry głowy świadczy często o kondycji organizmu.

P

atologiczne zmiany związane z włosami mogą być
pierwszym objawem chorób
owłosionej skóry głowy lub choroby ogólnoustrojowej. Wypadanie
włosów często powoduje obniżenie

poczucia własnej wartości i ma
silny wpływ na naszą psychikę.
Zwykle marzymy, aby włosy były
lśniące, bujne i piękne. Jednak
dbając o nie, często zapominamy, że same zabiegi pielęgnacyjne

nie wystarczą. Ogromne znaczenie dla kondycji i wyglądu włosów
mają prawidłowa dieta, uzupełnianie niedoborów witamin, aminokwasów, mikro- i makroelementów,
a także zabiegi służące poprawie
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stanu skóry głowy.
Wypadanie włosów jest procesem naturalnym. Codziennie tracimy od 50 do 100 włosów, będących w tzw. fazie spoczynku.
Problem pojawia się, gdy wypada
ich więcej, a dotyczy on zarówno
mężczyzn, jak i kobiet.

Utrata włosów – przyczyny
i objawy

Po wypadnięciu danego włosa
w jego miejscu wyrasta nowy. Cykl
ten się powtarza, a dzielimy go na
trzy fazy:
• anagen, czyli faza wzrostu
– trwa nawet kilka lat (około 90%
włosów na głowie człowieka znajduje się w tym stadium),
• katagen, czyli faza przejściowa, która trwa 2–4 tygodnie (włos
przestaje rosnąć i mieszek włosowy
zaczyna się kurczyć),
• telogen, czyli faza spoczynku,
trwająca 2–4 miesiące (włos obumiera i wypada).
Nadmierne wypadanie włosów
następuje, gdy wydłuża się stadium
telogenu z jednoczesnym skróceniem fazy anagenu. Dochodzi do
miniaturyzacji mieszków włosowych
i trwałego ich zaniku. Włosy tracą
zdolność regeneracji, a zniszczenia są nieodwracalne. Istnieje wiele
powodów nadmiernej utraty wło-
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sów; ich znajomość pozwala temu
procesowi zapobiegać.
Wypadanie włosów może być
wynikiem nadmiernego stresu, negatywnym efektem znieczulenia
ogólnego bądź obecności substancji toksycznych w organizmie,
skutkiem znacznego spadku masy
ciała. Może też zależeć od urazów termicznych lub mechanicznego ucisku i wywołanego nim niedokrwienia.

Problem obydwu płci

Utrata włosów to dolegliwość
częsta i powszechna u mężczyzn

Przyczyny wypadania włosów mogą
być różnorakie:
 uwarunkowane genetycznie,
 związane z zaburzeniami

endokrynologicznymi,
 powodowane niedoborem
witamin, mikro- i makroelementów bądź aminokwasów
(zwłaszcza niedoborem
żelaza, białka, witamin B2, B5,
B8 , cynku),
 związane z chorobami
zakaźnymi z wysoką gorączką,
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chorobami nerek, wątroby,
trzustki,
 związane z przyjmowaniem
niektórych leków, np. hormonalnych, immunosupresyjnych, antypsychotycznych,
przeciwpadaczkowych,
przeciwlękowych,
przeciwdepresyjnych,
interferonu, betablokerów,
retinoidów.
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i u kobiet, czasem przekształcająca
się w przewlekłą chorobę dermatologiczną. Oznaki łysienia pojawiają się u połowy mężczyzn
po pięćdziesiątym roku życia
oraz u 80% sześćdziesięciolatków. Częstość i nasilenie łysienia u kobiet zwiększają się wraz
z wiekiem (cierpi na nie ponad
50% kobiet liczących powyżej
osiemdziesięciu lat), a także charakteryzuje się miniaturyzacją.
Do czterdziestego roku życia
około 40% mężczyzn i kobiet
ma widoczne objawy dziedzicznego wypadania włosów.
Łysienie androgenowe oznacza
stopniowy proces zależny od dihydrotestosteronu, związany z miniaturyzacją końcówek włosowych.
Miniaturyzacja prowadzi do przerzedzenia, spadku gęstości, a ostatecznie wypadania włosów. Celem
leczenia utraty włosów jest opóźnienie i odwrócenie tego procesu. Jeśli przerzedzenie jest minimalne, głównym zadaniem może
być opóźnienie jego dalszego postępowania.
Typowe łysienie androgenowe
u mężczyzn zaczyna się na linii
włosów – stają się one cieńsze
i krótsze. Również włosy na czubku
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Rodzaj łysienia związany
jest z przyczyną utraty
włosów:
- łysienie rozlane – wypadanie
włosów na całej skórze głowy,
- łysienie plackowate – pojawienie się przejściowych lub
trwałych ognisk łysienia,
- łysienie dyfuzyjne – rozproszona utrata włosów.

głowy zaczynają się przerzedzać.
Typowy schemat łysienia androgenowego u kobiet jest inny – pojawia się rozproszone przerzedzenie włosów na całej głowie, na
linii i za linią włosów. Może wystąpić umiarkowana utrata włosów na
ciemieniu. Proces ten rzadko przechodzi w całkowity brak włosów
lub łysienie, jak to ma miejsce
w przypadku mężczyzn.
Predyspozycje do wypadania
włosów mogą być dziedziczone po
obojgu rodzicach i ich przodkach.
Występują u mężczyzn i kobiet,
praktycznie u wszystkich ras oraz
grup etnicznych. Amerykanie na
przykład wydają około miliarda
dolarów rocznie na zabiegi mające zwalczać lub zatuszować wypadanie włosów.

Zabiegi medyczne leczące
wypadanie włosów

gatopłytkowego (PRP) bogatego
w czynniki wzrostu, które biorą
udział w naprawie i regeneracji
tkanek, a także indukują tworzenie nowych, zdrowych naczyń
krwionośnych. Efekt leczniczy jest
wzmożony przez zastosowanie karboksyterapii, którą można traktować jako zabieg samoistny, stymulujący skórę owłosioną głowy
i poprawiający mikrokrążenie,
lub jako procedurę zwiększającą skuteczność działania wspomnianej mezoterapii.

Leczenie światłem lasera
– HairMax

W ostatnim czasie pojawiła się
w Polsce nowa metoda leczenia
wypadania włosów i ich miniaturyzacji oparta na działaniu
promieniowania laserowego oraz
prądów wysokiej częstotliwości.
Owocem wieloletnich badań,
trwających od 1993 roku, było
skonstruowanie urządzenia laserowego HairMax w postaci
„grzebienia” (Prima7 LaserComb
HairMax, Ultra12 LaserComb
HairMax) i opaski laserowej
(HairMax LaserBand). Grzebień
laserowy wprowadzono w USA
do leczenia problemów owłosionej
skóry głowy w 2001 roku. Wieloetapowe badania wykazały dużą
skuteczność i bezpieczeństwo
tej metody w zapobieganiu
utracie włosów oraz
poprawie ich odrostu,
zarówno u kobiet,
jak i mężczyzn,

Do najskuteczniejszych zabiegów
lekarskich, które przychodzą na
pomoc kondycji włosów, należy
mezoterapia igłowa skóry głowy – podawanie do skóry
w postaci iniekcji niewielkich
dawek specjalnych koktajli
wzmacniających i odbudowujących cebulki włosowe,
działających stymulująco
i odżywczo na komórki
skóry głowy. Bardzo skuteczne jest podawanie
Laserowa opaska i grzebień HairMax
w ten sposób osocza bo-

zwłaszcza w późnym stadium
łysienia androgenowego, a także
w przypadku wypadania włosów
z innych powodów. Dobre efekty
obserwowano również w leczeniu
łojotokowego zapalenia skóry,
od łagodnego do umiarkowanego,
w utracie włosów po chemioterapii, a nawet w łysieniu plackowatym (American Journal of Clinical Dematology, 2014, wydanie
15: 115–127). Wykazano dużą
skuteczność tej metody w połączeniu z innymi formami terapii,
np. z podawaniem minoksydylu
i z mezoterapią igłową owłosionej
skóry głowy. Metoda może być
stosowana tuż po wykonaniu
wymienionych zabiegów w gabinecie lekarskim oraz jako kontynuacja leczenia w warunkach
domowych.
Zdolność laserów do stymulacji
wzrostu włosów została zaobserwowana przypadkowo, kiedy w roku 1967 Mester zastosował wiązkę
światła laserowego (LLLT) w leczeniu raka u myszy z ogolonymi
grzbietami. Od tego czasu nadmierne owłosienie zostało uznane
za możliwy efekt uboczny leczenia laserowego. Po raz pierwszy
opisane w 2002 roku w ramach
intensywnej terapii światłem pulsacyjnym zjawisko występuje obecnie
z częstością od 0,6% do 10% przy
niskich częstotliwościach i wszystkich typach laserów. Uważa się,
że jest wynikiem działania częstotliwości wiązki promieniowania, które
są zbyt niskie, aby wywołać termolizę, ale wystarczająco wysokie
do stymulowania wzrostu włosów.
Ostatecznie LLLT opracowano do
leczenia łysienia androgenowego.
Urządzenie LaserComb HairMax
zapewnia dotarcie światła lasera
do mieszków włosowych i stymuluje
wzrost włosów poprzez zwiększenie produkcji nośnika komórkowej
energii chemicznej (ATP), wzmożony przepływ krwi do mieszków
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a)

b)

Zagęszczenie włosów po terapii z użyciem urządzenia HairMax,
efekty u kobiety: stan przed kuracją (a) i po niej (zdj. b)

c)

d)

Efekty kuracji u mężczyzny: włosy przed serią zabiegów (c)
i po zabiegach (zdj. d)
włosowych (co zwiększa wprowadzaną ilość tlenu i substancji
odżywczych i przyspiesza usuwanie niekorzystnych substancji). Lepszy metabolizm komórek sprzyja
wzmacnianiu mieszków włosowych,
powoduje wzrost włosów i normalizuję kondycję skóry głowy.
Obecnie istnieją dwa składniki
z udowodnioną skutecznością,
zatwierdzone w USA przez Amerykańską Komisję ds. Żywności
i Leków (FDA) do stosowania
w stymulowaniu wzrostu włosów:
minoksydyl i finasteryd. Finasteryd
wskazany jest tylko do leczenia
łysienia u mężczyzn, natomiast
minoksydyl uznany został za jedyny
lek przydatny także w leczeniu
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wypadania włosów u kobiet. Ponieważ utrata włosów to problem
kosmetyczny, u ogólnie zdrowych
ludzi, możliwości leczenia powinny
mieć niewielkie skutki uboczne
bądź nie mieć ich wcale. LaserComb HairMax powstał jako
skuteczna alternatywa niebędąca
lekiem. Jego przeznaczeniem jest
leczenie łysienia androgenowego i promowanie wzrostu włosów
u mężczyzn z łysieniem w Klasyfikacji Norwooda-Hamiltona określonym jako typ od II do V, a także
u kobiet, u których według skali
Ludwiga (Savina) stwierdzono
stopień łysienia I-4, II-1, II-2 lub
u których występuje łysienie okolicy
czołowej (z fototypem skóry I–V

w klasyfikacji Fitzpatricka).
Rezultaty leczenia przy użyciu
wiązki światła laserowego to: ponowny odrost włosów, zwiększenie
ich gęstości, pogrubienie, odżywienie zniszczonych włosów, odwrócenie procesu miniaturyzacji włosów oraz ich wypadania. Ponadto
światło lasera działa pomocniczo
w zabiegu przeszczepu włosów.
Nie ma przeciwwskazań do
zastosowania urządzenia laserowego HairMax. Procedura jest bardzo
prosta. Polega na przyłożeniu opaski lub grzebienia laserowego do
owłosionej skóry głowy i aplikacji
wiązki światła lasera przez około
90 sekund (w przypadku opaski)
lub około 15 minut w przypadku
grzebienia, trzy razy w tygodniu.
Nie ma ograniczeń czasowych
w stosowaniu tej terapii biostymulującej, dlatego pacjenci z problemem wypadania włosów najczęściej zaopatrują się w grzebień
lub opaskę laserową i prowadzą
kuracje długoterminowe.
Uzupełnieniem terapii laserowej
są suplementy diety i odpowiednia
pielęgnacja włosów preparatami
linii HairMax, w skład której wchodzi m.in. szampon bez siarczanów
dostarczający przeciwutleniaczy,
preparat rewitalizujący, który głęboko oczyszcza i złuszcza skórę,
usuwając pozostałości sebum, potu
i wszelkich zanieczyszczeń blokujących cebulki włosowe.

Właściwa diagnoza

Problemy owłosionej skóry głowy
wymagają kompleksowej terapii
często poprzedzonej badaniami
laboratoryjnymi, badaniem trichoskopowym i trichogramem. Tylko
właściwie postawiona diagnoza,
odpowiednio zastosowana długoterminowa kuracja obejmująca
działania lecznicze, pielęgnacyjne
i stymulujące, mogą przynieść
oczekiwane rezultat, czyli poprawę wyglądu włosów.

