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Streszczenie
WPROWADZENIE
Grzebień Laserowy HairMax LaserComb® jest urządzeniem terapeutycznym wykorzystującym
promienie lasera o odpowiedniej długości fali światła ultrafioletowego (LLLT) do domowego
zastosowania, które zostało przebadane klinicznie i dopuszczone do leczenia łysienia
androgenowego oraz wspierania wzrostu włosów u mężczyzn i kobiet przez Departament
Administracji Żywności i Leków. Początkowy rozwój Grzebienia Laserowego HairMax rozpoczął
się w 1980 w Sydney, w Australii, gdzie nasz prezes, Henryk Pearl stał się pionierem
wykorzystania lasera w fototerapii w warunkach klinicznych, w celu aktywowania wzrostu
włosów. Wyniki były zaskoczeniem dla mężczyzn i kobiet, gdyż doświadczyli znacznej poprawy
wzrostu włosów, odrostu włosów i ogólnej jakości włosów. David Michaels dołączył do
Henry’ego Pearla i razem rozpoczęli rozwój systemu laserowego do użytku domowego, który
jest bezpieczny, skuteczny i dostarcza klientowi namacalnych korzyści. David oraz Henry
przeprowadzili się do Boca Raton na Florydzie, aby tworzyć markę Lexington International LLC.
HairMax został wprowadzony na rynek w 2000 roku i do tej pory pomógł setkom tysięcy osób
na całym świecie w terapii wzrostu włosów. Lexington jest dedykowany do badań i rozwoju
terapii laserowej i przeznaczony w leczeniu wypadania włosów z silnym naciskiem na
zadowolenie klienta.
WSKAZANIA UŻYTKOWANIA
Oficjalnie Departament Administrowania Żywnością i Lekami wskazuje, że "wszystkie modele
HairMax są wskazane w leczeniu łysienia androgenowego oraz wspieranie wzrostu włosów u
mężczyzn, którzy mają Klasyfikację Norwood Hamilton stopień od II do V oraz u kobiet, które
mają Klasyfikację Ludwig-Savin stopień I-4, II-1, II-2 lub przedni syndrom wypadania włosów."
Dalsze wskazania międzynarodowe obejmują: wzmocnienie włosów na głowie i redukcję dalszej
utraty włosów.
Należy zauważyć, że HairMax utrzymuje lepsze "wskazania użytkowania" niż minoksydyl i
finasteryd. Departament Administrowania Żywnością i Lekami we "wskazaniach zastosowania"
dla HairMax pozwala na szersze wykorzystanie niż te, które mogą być wykonane przez
minoksydyl lub finasteryd. HairMax jest wskazany zarówno w "leczeniu wypadania włosów" i "na
porost włosów", u kobiet i mężczyzn, zarówno w wierzchołku i części skroniowej głowy.
Wskazanie do minoksydylu ogranicza się do leczenia "odrastania włosów na wierzchołku".
Finasteryd jest tylko "wskazany w leczeniu łysienia u mężczyzny
Departament Administowania Żywnością I Lekami dopuszcza klinicznie udowodnione
urządzenie
HairMax LaserComb składa się z wielu rodzajów urządzeń do użytku domowego
wykorzystujących terapię laserową. Model zaawansowany „7” oferuje 7 modułów laserowych i
wymienne baterie AA. Modele „Lux 9” i „Professional 12” posiadają 9 lub 12 modułów
laserowych i akumulator litowo-polimerowy.
Dane Lasera
Wszystkie Grzebienie Laserowe HairMax są objęte międzynarodową klasyfikacją jako produkty
laserowe 3R, bezpieczne dla konsumentów. Każdy moduł laserowy wykorzystuje 5mW przy
655nm. Lexington produkuje każdy moduł przy użyciu wysokiej klasy diody medycznej i
specjalistycznych, ukierunkowanych soczewek do wyjścia w wysokie stężenie plamek
laserowych, dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Cętki laserowe są ważne, ponieważ
pomagają w transferze energii z lasera do ATP.
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Większość pozostałych urządzeń laserowych dostępnych na rynku nie używa diod
medycznej klasy lub soczewek w swoim urządzeniu. Można łatwo wskazać różnicę w
ilości, intensywności i pojawiania się plamek laserowych.
OPATENTOWANE ZĄBKI GRZEBIENIA
Obróbka laserowa jest skuteczna tylko wtedy, gdy energia laserowa dochodzi do
głowy. Włos jest światło-chroniący i dlatego blokuje większość energii lasera przed
dotarciem do skóry głowy. Dlatego HairMax wykorzystuje mechanizm grzebienia dla
rozczesywania włosów, podobny do pługa i dzięki temu umożliwia części włosów
niezakłócony dostęp ścieżki światła z lasera do skóry głowy. Włosy rozczesane za
pomocą grzebienia umożliwiają maksymalną wydajność lasera i maksymalną
skuteczność.

Widok Grzebienia Laserowego HairMax
przedstawiający opatentowany grzebień
rozdzielający i rozczesujący włosy dla
lepszego dotarcia światła lasera do
skóry głowy. Takie zastosowanie
umożliwia maksymalną skuteczność.

KORZYŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponowny odrost włosów.
Znaczny spadek wypadania włosów.
Zmniejszenie stanu zapalnego.
Zwiększona szybkość wzrostu włosów.
Większa łatwość dbania o włosy.
Ogólnie lepsza jakość i stan włosów.
Normalizacja stanu skóry głowy.
Trwałe pozytywne rezultaty wykazane w rejonie wierzchołków i w części czołowej.

WYKORZYSTANIE MONOTERAPII ORAZ LECZENIA SKOJARZONEGO I WSPOMAGAJĄCEGO
• Grzebień Laserowy HairMax posiada klinicznie dowiedzioną skuteczność w monoterapii
• Grzebień Laserowy HairMax może być stosowany jednocześnie z innymi metodami, takimi jak
minoksydyl lub finasteryd. Znacząca poprawa w skuteczności działania została zaobserwowana
w przypadku zastosowania leczenia skojarzeniowego z innymi metodami.
• Grzebień Laserowyy HairMax, używany pomocniczo, skraca czas gojenia i przyczynia się do
wzrostu drożności ukrwienia naczyń krwionośnych po zabiegu przeszczepu włosów.
Nie ma przeciwwskazań do korzystania z Grzebienia Laserowego HairMax.
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Aktualne modele Grzebieni Laserowych HairMax
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Kliniczna chronologia Grzebienia Laserowego HairMax
•

1993 – Pierwsze badanie skuteczności przeprowadzone na Uniwersytecie w
Południowej Walii (Sydney) promieniowania laserowego i wysokiej częstotliwości
elektroterapii w czasie 15-to miesięcznej terapii. Wyniki pokazały, że w aktywnie leczonej
grupie 80% pacjentów wykazało średni wzrost gęstości włosów na końcu pierwszej fazy
vs. - 4,5% w grupie kontrolnej, pokazując jednocześnie, że zmiana utrzymuje się przez
cały czas trwania badania. Po wstrzymaniu leczenia, aktywnie leczeni pacjenci
doświadczyli znaczącej utraty gęstości włosów.

•

2001 – wprowadzenie Grzebienia Laserowego HairMax

•

2002 – Kliniczna ocena przeprowadzona przez niezależnych naukowców dr Michaela
Markou (Floryda) i opublikowana w „Międzynarodowym Czasopiśmie Chirurgii i
Dermatologii Estetycznej, zrecenzowana przez środowisko naukowe.

•

2002 – IRB zatwierdziło badania kliniczne przeprowadzone przez dr Roy Geronemus i dr
Macrene Alexiades-Armenakas na laserze w Centrum Chirurgii Skóry w Nowym Jorku.
Badaniem objęto 44 badanych (mężczyzn i kobiet). Wykazało, że 97,2% uczestników
otrzymało pewne korzyści w zapobieganiu utraty włosów, a 81,9% doświadczyło
odrastania włosów większego niż 11%.

•

2005 – Wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, kontrolowane badanie kliniczne potwierdziło
skuteczność Grzebienia Laserowego HairMax u mężczyzn cierpiących na początkowe
łysienie androgenowe.

•

2006 – Wieloośrodkowe, podwójne ślepe, kontrolowane badanie kliniczne potwierdziło
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Grzebienia Laserowego HairMax u kobiet
cierpiących na początkowe łysienie androgenowe.

•

2007 – Grzebień Laserowy HairMax otrzymuje 510 (k) punktów z Departamentu
Administrowania Żywności i Leków oraz zostaje zakwalifikowane jako urządzenie
medyczne OTC (bez recepty). Klasa II w leczeniu łysienia androgenowego i wspierania
wzrostu włosów u mężczyzn.

•

2008 – Badania prowadzone w Brazylii przez dr Maria Muricy oceniły wzrost włosów
wynikający z samego użytkowania urządzenia HairMax jak i w połączeniu z
minoksydylem. Wyniki badania wykazały odwrócenie pęcherzykowej apoptozy (śmierci
komórki) za pomocą markerów BCL2. Wyniki zostały przedstawione na Walnym
Zgromadzeniu ISHRS w 2008r.

•

2009 – Badanie pilotażowe zakończone przez dr Adyta Gupta z Kanady wskazały na
skuteczność HairMax w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry (w stanie od łagodnego
do umiarkowanego) na 10 osobach. Wyniki wykazały pozytywny wpływ HairMax na
kondycję skóry głowy i włosów.

•

2009 – Badanie ex vivo prowadzone przez Bio-EC we Francji, w celu oceny wpływu
dwóch dawek laserowych i jednej dawki odniesienia na ex-vivo wzrostu włosów. Mikrorozcięty mieszek włosowy umieszczano w pożywce agarowej i wstępnie hodowano przez
4 dni. Energia laserowa podawana codziennie w ciągu 4 minut / dzień przez 10 dni.
Wyniki wykazały, że wszystkie urządzenia laserowe spowodowały wzrost wydłużenia się
włosów trzeciego dnia oceny.
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•

2009 – Kliniczne MultiCentrum opublikowało badania w czasopiśmie medycznym
„Badania Kliniczne Leków” (Clinical Drug Investigation) Tom 29,

•

2009 – Model bezprzewodowy HairMax LaserComb otrzymuje raport Departamentu
Administrowania Żywności i Leków i jest wprowadzany na rynek.

•

2010 – Łysienie plackowate - Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Miami, USA
oceniły skuteczność HairMax LaserComb u 14 myszy C3H / HeJ z miejscowym łysieniem
plackowatym z indukcji szoku cieplnego.

•

2009/2010 – Zakończono trzy dodatkowe badania kliniczne u mężczyzn i kobiet z
łysieniem androgenowym. Badania te stanowiły kolejny dowód, że HairMax jest
bezpieczny i skuteczny w powodowaniu wzrostu włosów, zmniejszając utratę włosów i
powodując leczenie łysienia androgenowego.

•

2011 – Badania przypadków po chemioterapii przeprowadzone na Uniwersytecie w
Miami USA oceniły skuteczność HairMax LaserComb w przyspieszeniu odrostu włosów
w modelu badawczym u młodych szczurów.

•

2011 – Departament Administrowania Żywnością i Lekami wydał pozytywną ocenę
Grzebienia Laserowego HairMax w leczeniu łysienia androgenowego u mężczyzn.

•

2011 – Departament Administrowania Żywnością i Lekami wydał pozytywną ocenę
Grzebienia Laserowego HairMax w leczeniu łysienia androgenowego u kobiet.

•

2011 – Zakończenie badań klinicznych nad zastosowaniem „HairMax Dual Beam 12” w
leczeniu łysienia androgenowego u kobiet. Departament Administrowania Żywnoścą i
Lekami wydał pozytywną ocenę.

•

2011 – Departament Administrowania Żywnością i Lekami wydał pozytywną ocenę dla
„HairMax Zaawansowany 7”, „HairMax Professional 12” w leczeniu łysienia
androgenowego u kobiet.

•

2011 – Zakończenie klinicznego programu badawczego nad łysieniem androgenowym Wszystkie modele Grzebienia Laserowego HairMax są wskazane w leczeniu łysienia
androgenowego i skutecznie pobudzają wzrost włosów u mężczyzn i u kobiet.

•

Do dnia dzisiejszego zostało zaangażowanych 460 badanych w siedmiu badaniach
klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności HairMax.

•

2014 – badanie kliniczne z 4 modelami Grzebienia Laserowego HairMax zostało
opublikowane w czasopiśmie medycznym “American Journal of Clinical Practice”
kwiecień 2014, Wydanie 15, Rozdział 2, strona 115-127.
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Standardy bezpieczeństwa i certyfikaty medyczne urządzenia
•

Grzebień Laserowy HairMax® spełnia wszystkie międzynarodowe wymogi
bezpieczeństwa użycia lasera, według kryteriów opisanych przez Departament
Administrowania Żywnością i Lekami 21 CFR-1040 Bezpieczeństwa Użycia Lasera i
ISO 60825 50

•

HairMax jest produkowany w zakładzie z certyfikatem ISO spełniającym wymogi
jakości ISO 9001: 2008 i ISO 13485; 2003

•

Spełnia zgodność CE dla bezpieczeństwa elektrycznego ISO 60601-1 ISO 60601-1-2

•

HairMax jest zarejestrowany jako urządzenie medyczne w następujących krajach:
o USFDA – K060305, K093499, K110233, K103368, K112524, K111714
o o Health Canada – Licencja Urządzenia Medyczne 61237
o o Australia TGA – ARTG 162142 Klasa IIa, GMDN 47417
o o Brazylia ANVISA – 25351.246282/2006-34
o o Koreańska KFDA – A37020(3)
o o Licencja na Urządzenia Medyczne w Arabii Saudyjskiej
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DNR100608340001
o Egipt – Ministerstwo Zdrowia
o Singapur – Urząd Zdrowia – MD11535930S
o Rosja – POCC US.AN29.A02083
o Kolumbia – INVIMA 2012DM-0009190
o Kuwejt – Ministerstwo Zdrowia
o Tajlandia – Tajskie FDA – 5501729
o Izrael – Ministerstwo Zdrowia
o Zjednoczone Królestwo – ASA Akceptacja Skuteczności Roszczeń
o W trakcie - Tajwan, Meksyk
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Czym jest łysienie androgenowe.
Utrata włosów u mężczyzn i u kobiet jest dolegliwością częstą i powszechną, czasem
przekształcającą się w przewlekłą chorobę dermatologiczną. Łysienie androgenowe dotyka około
50 milionów mężczyzn i 30 milionów kobiet jedynie w samych Stanach Zjednoczonych. U
mężczyzn oznaki łysienia (AGA) pojawiają się u 50% mężczyzn po 50 roku życia. Częstość i
nasilenie łysienia kobiet (FPHL) zwiększa się wraz z wiekiem, z przewagą ponad 50% u kobiet w
wieku powyżej 80 lat, a także charakteryzuje się miniaturyzacją. Do 40 roku życia około
czterdziestu procent mężczyzn i kobiet posiada widoczne objawy dziedzicznego wypadania
włosów. W wieku 50 lat około 50 procent obu płci ma już oznaki choroby.
MPHL oznacza dihydrotestosteronowo zależny proces związany z miniaturyzacją końcówek
włosowych. Proces miniaturyzacji jest procesem stopniowym wywołanym przez hormony
androgenowe. Miniaturyzacja prowadzi do przerzedzenia, spadku gęstości, a ostatecznie łysienia,
wypadania włosów na skórze głowy. Celem leczenia utraty włosów jest zwiększenie zasięgu
włosów skóry głowy, aby opóźnić i odwrócić proces miniaturyzacji. Jeśli przerzedzenie jest
minimalne, głównym zadaniem może być opóźnienie dalszego procesu przerzedzania.
Typowy objaw łysienia androgenowego (AGA) u mężczyzn zaczyna się na linii włosów, istniejące
włosy mogą stać się wtedy cieńsze i krótsze. Włosy na czubku głowy również zaczynają się
przerzedzać, a ostatecznie w górnej części linia włosów spełnia rozrzedzone ciemię,
pozostawiając włosy jedynie po bokach głowy.
Typowy schemat łysienia androgenowego (AGA) u kobiet jest inny niż u mężczyzn. AGA u kobiet
powoduje rozproszone przerzedzenie włosów na linii i za linią włosów występujące na całej głowie.
To może być jedynie umiarkowana utrata włosów na ciemieniu, ale rzadko przechodzi w całkowitą
łysość lub początki łysienia, jak to ma miejsce w przypadku mężczyzn.
Genetyczne predyspozycje do dziedzicznego wypadania włosów mogą być dziedziczone z obu
stron rodziny danej osoby lub z obojgiem rodziców. Występuje ono u mężczyzn i u kobiet z
praktycznie wszystkich ras i grup etnicznych. Wypadanie włosów jest częstym i bolesny stanem
zdrowotnym. Amerykanie wydają około miliarda dolarów rocznie na zabiegi do walki, by
zatuszować wypadanie włosów.
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Grzebień Laserowy HairMax a Łysienie Androgenowe.
Większość mężczyzn i kobiet z objawami łysienia androgenowego (AGA) jest na tyle
zaniepokojonych wypadaniem włosów, że zaczynają szukać środków zapobiegawczych.
Chociaż istnieją dostępne zabiegi chirurgiczne, wielu pacjentów raczej nie używa tej metody do
przeprowadzenia zmian. Chociaż istnieje mnóstwo produktów dostępnych, gwarantujących
skuteczność w leczeniu wypadania włosów, większość z nich nie ma żadnego naukowego
potwierdzenia, czy dowodu co do wartości ich zastosowania. W rzeczywistości istnieją tylko
dwa lecznicze produkty / składniki z udowodnioną skutecznością i zostały zatwierdzone przez
Departament Administrowania Żywności i Leków FDA w USA do stosowania w stymulowaniu
wzrostu włosów, tj. minoksydyl i finasteryd. Finasteryd wskazany jest tylko do leczenia AGA u
mężczyzn, natomiast minoksydyl uznany został jako jedyny lek przydatny w leczeniu AGA u
kobiet. Ponieważ utrata włosów to problem kosmetyczny u ogólnie zdrowych osób, możliwości
leczenia powinny mieć niewielkie skutki uboczne, bądź nie posiadać ich wcale. Grzebień
Laserowy HairMax, powstał jako skuteczna alternatywa nie bedąca lekiem, mogąca pomóc
ludziom cierpiącym na AGA. HairMax posiada również doskonały poziom bezpieczeństwa, z
niewielkimi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi w ciągu ostatnich dziesięciu lat od kiedy
urządzenie jest na rynku. HairMax oferuje skuteczną alternatywę dla minoksydylu w leczeniu
kobiet z AGA.
SKUTECZNOŚĆ
Badania obejmujące 460 pacjentów dowodzą, że HairMax jest skuteczny w leczeniu wypadania
włosów u kobiet i u mężczyzn w poszczególnych klasach zaawansowania rozwoju łysienia
androgenowego (AGA). U pacjentów w badaniach klinicznych wykazano średni wzrost liczby
włosów z 19 do 22 włosów na centymetr kwadratowy. The HairMax wskazany jest do
pobudzania wzrostu włosów u mężczyzn z Norwood Hamilton klasyfikacja wypadania włosów
IIa do V i kobiet z Ludwig (Savin) Klasyfikacji stopnia I-4, II-1 II-2 lub łysienia czołowego.
Pacjenci w badaniach klinicznych byli zaliczani do określonego typu skóry głowy według
Fitzpatrick skali 4-stopniowej I-IV (w celu ułatwienia metod liczenia włosów, jako, że trudno jest
liczyć ciemne włosy na ciemniejszym odcieniu skóry). Doświadczenia praktyczne wykazały
znaczące korzyści we wszystkich typach skóry Fitzpatrick.

Grzebień Laserowy HairMax został potwierdzony klinicznie jako skuteczne rozwiązanie u
mężczyzn z zastosowaniem klasyfikacji Norwood Hamilton i u kobiet z wykorzystaniem
Klasyfikacji Ludwig (Savin), reprezentowane przez zacienienia w zdjęciach na następnej
stronie:
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Norwood Hamilton Klasyfikacja

Ludwig (Savin) Klasyfikacja

Reakcja na stosowanie Grzebienia Laserowego HairMax LaserComb jest różna, ale generalnie
rezultat po zastosowaniu HairMax jest widoczny w ciągu 12 tygodni. W badaniach klinicznych u
ponad 90% chorych stosujących urządzenie HairMax zauważono wzrost włosów. HairMax musi
być stosowany w sposób ciągły lub włosy powrócą do stanu jaki był przed rozpoczęciem
leczenia.
Ponieważ Grzebień Laserowy HairMax jest induktorem anagenicznym, wielu pacjentów będzie
doświadczać wypadania zminiaturyzowanych włosów w początkowych etapach leczenia. To
gubienie włosów jest tylko tymczasowe i jest wskazaniem, że HairMax zaczyna wywierać
działanie.
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Mechanizm działania

Działanie HairMax LaserComb jest udowodnione i polega na stymulowaniu odrostu włosów u
osób ze stwierdzonym łysieniem androgenowym.
Grzebień Laserowy HairMax teoretycznie jest induktorem androgenicznym, zmniejszającym
stan zapalny, zwiększającym unaczynienie i promującym produkcję ATP, co z kolei zwiększa
metabolizm komórek, aktywność komórkową i zmniejsza stres oksydacyjny. Mieszek włosowy
ma dzięki niemu budulec i energię do przekształcenia osłabionych mieszków w pełni zdrowe.
Stworzenie odpowiednich warunków sprzyja wzmacnianiu mieszków włosowych, powoduje
wzrost włosów i normalizuję kondycję skóry głowy.
Opublikowano następujące teorie mechanizmów działania Lasera o niskiej długości fali widma
(LLLT):
Teoria indukcji androgenicznej via aktywacja wypukłości
Foto-Bio Stymulacja (LLLT) wykorzystuje mechanizm działania oparty na aktywacji
pączkowania zlokalizowanej populacji komórek macierzystych przy pęcherzyku brodawki
włosa. Hipoteza aktywacji pączkowania tzw. wybrzuszania komórek wskazuje, że początkowym
zdarzeniem androgenicznym jest bezpośrednia aktywacja populacji komórek macierzystych
zlokalizowanych przy pęcherzyku brodawki włosa. Otrzymane w wyniku proliferacji komórek
wybrzuszenie staje się źródłem dla wszystkich warstw mieszków włosowych, zarówno dla
wzrost dołu mieszków włosowych jak i góry wzrostu włosa oraz wewnętrznej osłony głównego
włosa.
Wpływ na pobudzenie syntezy ATP
Absorpcja fotonów przez oksydazy cytochromu c (COX) cząsteczek prowadzi do stymulowania
i w konsekwencji może prowadzić do przyspieszenia reakcji transferu. Przypuszcza się, że
LLLT przyczynia się do uwolnienia tlenku azotu (NO), wiąże się z receptorami COX,
umożliwiającymi przebieg łańcucha oddechowego w mitochondrium, co prowadzi do
zwiększonego wytwarzania ATP. Wzrost syntezy ATP, wzrasta w odprowadzeniu protonu
gradient prowadzący do wzrastającej aktywności Na + / H + i Ca2 + / Ns antiport i wszystkich
ATP napędzanych przez nośniki jonów, takich jak Na + / K + -ATPazy i pompy Ca2. 8
Proliferacji komórek nabłonkowych z pęcherzyka macierzystego
Analiza biopsji przy użyciu wskaźników Ki67 i Beta – Karenin wykazuje, że LLLT współdziała z
komórkami nabłonka matrycy powodując namnażanie tych komórek odpowiedzialnych za
wzrost włosów. Alternatywnie, LLLT może stymulować brodawki skóry właściwej, która z kolei
stymuluje proliferację komórkową komórek macierzy (stymulacji pośredniej). Zwiększona
telogeneza – wydłużenie włosa na początku leczenia może być dowodem występowania tego
procesu.
Redukcji stanu zapalnego
Badanie za pomocą biopsji wykazało zmniejszenie pęcherzykowego zapalenia następujące w
chwili zastosowania LLLT.
Apoptoza pęcherzykowa
Znacząca apoptoza pojawia się, gdy mieszki włosowe są w chwili katagenicznej i są
zobowiązane do wyjścia w fazę androgeniczną. Przypuszcza się, że LLLT opóźnienia początek
fazy katagenicznej wydłużając tym samym fazę wzrostu cyklu (androgeniczność). Badania z
wykorzystaniem wskaźników bcl-2 i PTEN dały poparcie dla tej hipotezy. Gdy opóźniamy
katageniczność, włosy rosną dłuższe i zmniejszamy ryzyko miniaturyzacji włosa.
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Wzrost unaczynienia
Badania mikroskopijne mieszków włosowych dowody, że są one "otoczone przez bardzo prosty
systemu kapilar oraz że podczas odpoczynku pęcherzyki są otoczone palisadą kapilar
połączonych krótkimi, mostkami poprzecznymi". Dalsze badania dostarczają dalszych
dowodów, że zwiększając cyrkulację krwi do pęcherzyków można bezpośrednio korelować z
androgeniczną indukcją choroby jaką jest łysienie androgenowe.
LLLT może zwolnić nie związaną hemaglobinę powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych
wokół miejscowego mieszka włosowego.
Zmiany oksydacyjne
Laser LLLT wytwarza zmianę całkowitego potencjału komórek redoks, zmienia regulację
reaktywnych gatunków utleniających i ponadtlenków powodujących obniżenie stresu
oksydacyjnego.
Miniaturyzacja odwrócona
Działanie Grzebienia Laserowego HairMax® zostało przy makrofotografii zaaprobowane do
zastosowania w odwróceniu procesu miniaturyzacji.
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Badania kliniczne dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa
Skuteczność i bezpieczeństwo HairMax LaserComb w leczeniu łysienia androgenetycznego
(AGA) u mężczyzn i kobiet, wykazano w licznych badaniach klinicznych obejmujących 460
pacjentów. Ponadto, doskonały poziom bezpieczeństwa został udowodniony w badaniach i
nigdy nie było sprawozdania z występowania działań niepożądanych.
PROTOKÓŁ Z BADAŃ
Sześć z 26 tygodniowych badań, z wykorzystaniem Grzebienia Laserowego HairMax,
zawierało podwójnie ślepe próby, wykorzystywało urządzenia sterowane i było prowadzone w
wielu ośrodkach badawczych w ramach wytycznych GCP z monitoringu CRO i IRB. Celem
badań było wykazanie bezpieczeństwa i skuteczności u mężczyzn i kobiet ze stwierdzonym
łysieniem
androgenowym.
Próby
były
notowane
na
stronie
internetowej
www.clinicaltrials.gov, która jest rejestrem federalnym i obsługuje badania kliniczne
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
PROCEDURA BADAŃ
• Pacjentom, którzy spełnili kryteria włączenia do badania przydzielono losowo czynne
lub pozorne czynne / fałszywe urządzenia.
• Obszar docelowy skóry głowy został oznaczony za pomocą pół-trwałego tatuażu i
włosy zostały przycięte w celu ułatwienia liczenia.
• Zdjęcia całościowe i makro zostały nagrane w odstępach czasu co 8, 16, 26 tygodni
• Liczenie włosów było prowadzone przez „niepoinformowanego” eksperta liczącego
włosy z wykorzystaniem standardowych technik liczenia włosów.
• Jakość i stopień wzrostu włosów został oceniony przez pacjenta, przez jego
samoocenę i „niepoinformowanego” badacza.
• Oznaczenie zmian gęstości włosów po 16 tygodnia i po 26 tygodniach.

Makro obrazy z badania klinicznego.
Tatuaż znajduje się w centrum i jest używany tylko w celu
dostosowania aparatu.
Przed

Po

Kółka - wskazują nieaktywne pęcherzyki włosa
Prostokąty - wskazują pojedyncze zespoły mieszkowe spośród wielu zespołów mieszkowych
Owale - wskazują transformację od początku włosa do włosów terminalnych końcowych
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2003 BADANIA - MĘŻCZYZN I KOBIET
Badający - Roy Geronemus, MD, Macrene Alexiades-Armenakas, MD
Podsumowanie
Liczba pacjentów
Tydzień 16
Znaczenie
Odchylenie Standardowe
(SD)włosów/cm²
% zmiana procentowa
P-wartość
Tydzień 26
Znaczenie
Odchylenie Standardowe
(SD)włosów/cm²
% zmiana procentowa
P-wartość

Przedni
26

Obszar Badania

Tylni
50

26.1 (25.9)
38.4%

28.6 (29.8)
31.0%

<0.0001

<0.0001

37.9 (34.8)
54.6%

43.0 (30.7)
48.1%

<0.0001

<0.0001

Wyniki: 97,7% uczestników badania wykazało korzyści ze średnim wzrostem ilości
włosów - 37,9 włosy / cm² (przedni) i 43,0 włosy / cm² (vertex) po 26 tygodniach.
2005 BADANIE - MĘŻCZYŹNI
BADACZE- IRWIN KANTOR, MD, ELYSE RAFAL, MD, HARLAN BIELEY, MD,
TONI FUNICELLA, MD

Podstawa – Liczenie włosów
Odchylenie St. (SD) włosy/cm²
Zasięg włosów/cm²
Zmiany
Odchylenie St. (SD) włosy/cm²
Zasięg włosów/cm²
Średnia skorygowana włosy/cm²
P-wartość

Hair Max LaserComb
Number of Subjects = 72

Placebo
Liczba pacjentów =40

124.1 (52.1)
21.6, 252.1

124.7 (54.3)
25.5, 281.4

16.3 (14.6)
-56.0, 52.2
18.8

-12.3 (24.5)
-145.1, 7.6
-10.6
<0.0001

Wyniki: 84,2% uczestników badania wykazało wzrost nowych włosów ze
średnim wzrostem ilości włosów 18,8 włosy / cm2 po 26 tygodniach.
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2005 BADANIA - KOBIETY
BADACZE – MARCO BARUSCO, MD, TONI FUNICELLA, MD, DANIEL ROWE,
MD, IRWIN KANTOR, MD, ELYSE RAFAL, MD

Podstawa – liczenie włosów
Odchylenie standardowe(SD)
włosy/cm²
Zasięg włosów/cm²
Zmiana
Odchylenie St. SD włosy/cm²
Zasięg włosów/cm²
Średnia skorygowana
włosy/ cm²
P-wartość

Hair Max LaserComb®
Number of Subjects = 29

Placebo
Liczba pacjentów = 20

128.6 (SD) 31.7

130.6 (SD) 39.1

44.6, 183.3

38.2,192.3

18.6 (SD) 12.4)
-1.3, 44.6
18.5

-4.9 (SD) 8.5
-20.4, 10.2
-6.0
<0.0001

Wyniki: 93,1% uczestników badania wykazało wzrost nowych włosów ze średnią ilością
wzrostu - 18,5 włosów / cm2 w ciągu 26 tygodni
Wyniki kolejnych badań klinicznych, zostały opublikowane w czasopiśmie American
Journal of Clinical Practice 2014 Jan 29. [Epub przed drukiem]. Artykuł jest zatytułowany
„skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia laserowego niskiego poziomu
promieniowania w leczeniu łysienia u mężczyzn i u kobiet: wieloośrodkowe,
randomizowane, sterowane, podwójnie ślepe badanie”. Poniżej znajduje się link do
całego artykułu.
http://link.springer.com/article/10.1007/s40257-013-0060-6
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2009-2010 BADANIA – MĘŻCZYŹNI 7 WIĄZEK ŚWIATŁA
BADACZE – MICHAEL JARRETT, MD, ABE MARCADIS, MD
Terminal Hair Count Change from Baseline Summary
Leczenie
Podsumowanie
Tydzień16
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm² Min, Max włosy/cm²
P-wartość
Tydzień 26
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm² Min, Max włosy/cm²
P-wartość

LaserComb 7
24
17.7 (12.83)
17.8
-16.6, 49.7

Control
14
2.8 (6.89)
3.2
-15.3, 11.5

0.0019
24
18.4 (13.78)
16.6
-5.1, 48.4

14
1.6 (8.60)
3.2
-16.6, 16.6

0.0017

Wyniki: 91,7% uczestników badania wykazało wzrost nowych włosów o średniej liczbie
włosów 18,4 liczba włosów / cm2 po 26 tygodniach.
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2009-2010 BADANIA – MĘŻCZYŹNI 9 i 12 WIĄZEK ŚWIATŁA
BADACZE - ZOE DRAELOS, MD, DAVID GOLDBERG, MD, ABE MARCADIS, MD
Podsumowanie ilości włosów po zmianie względem wartości początkowej
Leczenie

Podstawa badania
Średnie Odchylenie (SD) Liczba włosów
Tydzień 16
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe
(SD) włosy/cm²
Mediana włosy/cm² Min,
Max włosy/cm²
P-wartość
Tydzień 26
Tydzień 26
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm² Min, Max włosy/cm²

LaserComb 9

LaserComb 12

Control

163.3 (69.35)

151.5 (42.37)

171.4 (62.30)

21
20.4 (14.52)
19.1
-1.3, 57.3

22
23.5 (17.67)
21.0
-5.1, 56.0

22
4.4 (8.38)
4.5
-7.6, 31.8

0.0007
21
20.9 (14.08)
17.8
2.5, 57.3

0.0002
22
25.7 (16.92)
25.5
-3.8, 56.0

22
9.4 (12.94)
5.7
-3.8, 53.5

0.0249
0.0028
P-wartość
Wyniki: 99% badanych wykazało wzrost nowych włosów o średniej ilości włosów
wzrost 20.9 i 25.7 włosia / cm2 dla 9 i 12 wiązek światła lasera po 26 tygodniach

20
2009-2010 BADANIE KOBIET 9 WIĄZEK ŚWIATŁA
BADACZE – JANET HICKMAN, MD, DAVID GOLDBERG, MD, MICHAEL JARRETT,
MD, ABE MARCADIS, MD, JOSE MENDEZ, DO
Podsumowanie ilości włosów po zmianie względem wartości początkowej
Podsumowanie
Podstawa
Średnie odchylenie (SD) Ilość włosów
Tydzień 16
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm² Min, Max włosy/cm²
P-wartość1
Tydzień 26
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm² Min, Max włosy/cm²
P-wartość

Treatment
LaserComb 9

Control

162.6 (46.17)

155.7 (43.51)

43
14.8 (9.70)
12.7
0.0, 47.1
<.0001

22
1.3 (14.67)
1.3
-16.6, 59.8

42
20.5 (11.11)
17.8
2.5, 48.4
<.0001

21
2.7 (16.88)
0.0
-14.0, 67.5

Wyniki: 95,2% uczestników badania wykazało udany wzrost nowych włosów ze
związkiem średniej ilości wzrostu liczby włosów 20,5 z włosia / cm2 po 26
tygodni.
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2010 STUDY – KOBIETY 12 WIĄZEK LASERA
BADACZE - WILMA BERGFELD MD, LAWRENCE SCHACHNER MD, MARIA
HORDINSKY MD..
Podsumowanie ilości włosów po zmianie względem wartości początkowej
Leczenie
Podsumowanie
Podstawa
Średnie Odchylenie (SD) Liczba włosów
Tydzień 16
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm²
P-wartość [1]

LaserComb 12

Control

162.6 (46.17)

155.7 (43.51)

39
11.9 (11.40)
11.5
-5.1, 57.3

18
-0.8 (7.87)
0.0
-14.0, 11.5

0.0002

Tydzień 26
Pacjenci
Średnie odchylenie standardowe (SD)
włosy/cm²
Mediana włosy/cm²
P-wartość [1]

39
20.6 (11.55)
17.8
0.0, 68.8

18
3.0 (9.33)
2.5
-8.9, 26.7

<.0001

Wyniki: 94,8% uczestników badania wykazało udany wzrost nowych włosów ze średnią
liczbą wzrostu włosów 20,6 z włosia / cm² w ciągu 26 tygodni.

Inne Badania Kliniczne
ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY
Wykorzystanie Grzebienia Laserowego HairMax w leczeniu łojotokowego zapalenia
skóry – Aditya Gupta, M. D., Ph.D. Dane o pliku
Cel: badanie, czy stymulacja unaczynienia i metabolizmu komórek skóry głowy przy
wykorzystaniu Grzebienia Laserowego HairMax przyniosłaby poprawę stanu skóry
głowy w łojotokowym zapaleniu skóry.
Metody: Grzebień Laserowy używany 3 razy w tygodniu w nieparzyste dni. Pomiar
wartości wyniku co 0, 1 lub 2, oraz w 12 tygodniu.
Wyniki: z 9 pacjentów, którzy ukończyli badanie wstępne i otrzymali punty GOS
(Rezultat Całościowego Wyniku Badania)
•
•
•

60% (6) wyraźna lub umiarkowana poprawa
20% (2) nieco lepsza poprawa
1 bez zmian.

Wtórnie, wszyscy pacjenci wykazali TDSS (Obecność Łupieżu)
Redukcja w 12 tygodniu w porównaniu do wartości wyjściowych.
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Badania mechaniczne - wykonane
I.
Ocena aktywności dawkami laserowymi VIVO EX- wzrost włosa
Cel: Porównanie 2 dawek laserowych i 1 dawki referencyjnej na ex vivo wzrostu
włosów.
Metody: Micro rozcięte mieszki włosowe zostały odizolowane i umieszczone na
płytkach 48-dołkowych i utrzymywane w podłożu hodowlanym włosów. Mieszki wstępnie
hodowano przez 4 dni i przez dodatkowe 10 dni. Energia laserowa jest podawana
codziennie w ciągu 4 minut / dzień.
Wyniki: Wszystkie opisywane urządzenia laserowe zwiększają wydłużenie wzrostu
włosów w dniu 3 pomiarów z włókna włosów. Jeden laser stanowił urządzenie
statystycznie istotne.
II. SKUTKI wpływu Grzebienia Laserowego LEXINGTON na włosy
odrastające na C3H / HeJ mysim modelu łysienia plackowatego
androgenowego
Lasery Medyczne Badania miały miejsce 2011 09 lipca: 953-7 Przeprowadzone na Uniwersytecie w Miami
Cel: Ustalenie wpływu Grzebienia Laserowego na porost włosów w mysim modelu
łysienia plackowatego.
Metody: czternaście 8 miesięcznych samic myszy C3H / HeJ poddano wywołanej
obróbce cieplnej. Histologia z biopsji skóry została potwierdzona u dwóch myszy.
Pozostałe dwanaście myszy losowo podzielono na dwie grupy:
Grupe 1 potraktowano HairMax LaserComb przez 20 s dziennie, trzy razy na tydzień
przez 6 tygodni; grupe II traktowano podobnie, ale laser wyłączono (wstrzyknięcie
pozorowane). Próbki skóry pobrano na grzbiecie myszy i utrwalano w 10%
formalinie. Zatopiono w parafinie odcinek (5 urn), barwiono hematoksyliną i eozyną
(H & E) i oceniano pod mikroskopem.
Wyniki: Po 6 tygodniach leczenia Grzebieniem Laserowym (grupa 1), zaobserwowano
wzrost liczby mieszków włosowych w podskórnej warstwie, z których większość została
w fazie wzrostu androgenicznej, chociaż niektóre rozpoczęły fazę katagenu. Te
androgeniczne cebulki włosów były większe w porównaniu do myszy z grupy
pozorowanej (grupa II, w którym większość mieszków włosowych jest w telogenie –
wydłużaniu). Myszy kontrolne traktowano w grupie II po 6 tygodniach nastąpiło
zakłócenie normalnego wzrostu włosów i było widoczne w formie mieszków bez wałków
we włosach, a większość pęcherzyków było w fazie spoczynkowej, z całej liczby
mieszków włosowych znajdujących się w skórze. Skóra głowy grupy pozorowanej
wykazała zmniejszoną grubość skóry i znacznie zmniejszoną liczbę mieszków
włosowych.
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Rysunek 1 Efekty zastosowania Grzebienia Laserwego Lexington HairMax na porost
włosów u myszy C3H / HeJ z łysienia plackowatego androgenicznego. Pokazano myszy
C3H / HeJ, łysienie wywołane termicznie przed (a) i po upływie 2 tygodni, (b) i 6 dni (C)
poddanych obróbce laserowej.

Wniosek: Na podstawie modelu u myszy z utratą włosów wykazano zmiany zarówno
kliniczne i histologiczne, znaczne odrastanie włosów obserwowano u myszy leczonych
Grzebieniem Laserowym w porównaniu z grupą pozorowaną. Podczas gdy odrost włosów
po raz pierwszy zaobserwowano 2 tygodnie później, pęcherzyki były albo jeszcze w fazie
androgenicznej lub katagenicznej, co oznacza, że faza wzrostu trwa dłużej.
III. Skutki Grzebienia Laserowego HairMax po chemioterapii
łysienia w modelu u młodych szczurów
Lasery Med Sci. 2012 14 czerwca 2012. Przeprowadzone na
Uniwersytecie w Miami.
Cel: ustalenie, czy Grzebień Laserowy HairMax przyspiesza odrost włosów w modelu
zwierzęcym po łysieniu spowodowanym chemioterapią (PCA).
Metody: Młodym szczurom z CIA podawano:: grupa 1 - cyklofosfamid, grupa 2 etopozyd i grupa 3 - kombinację cyklofosfamidu i doksorubicyny. Szczury podzielono
losowo na trzy grupy, z których jedna otrzymała chemioterapię, druga otrzymała
natychmiastowe leczenie z Grzebieniem Laserowy HairMax wyłączonym przez 10 dni,
a trzeci potraktowano włączonym Grzebieniem Laserowym. Od siedmiu do dziesięciu
dni później, pełne łysienie ciała zaobserwowano we wszystkich grupach.
Wyniki: W grupie otrzymującej leczenie Grzebieniem Laserowym HairMax włosy odrosły
o 5 dni wcześniej niż nieleczonych i z fikcyjnych grup.
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Wnioski: Leczenie z Grzebieniem Laserowym HairMax może zapewnić środki
przyspieszające wzrost włosów w PCA. Nasze wyniki powinny być wykorzystane do
leczenia PCA, ponieważ Grzebień Laserowy HairMax zapewnia przyjazny dla
użytkownika i nie-inwazyjny wpływ, co można przetłumaczyć na zwiększenie
zdyscyplinowania pacjenta i poprawy skuteczności.

Projekt Badań Klinicznych
I.

LECZENIE ŁAGODNEGO DO UMIARKOWANEGO ŁOJOTOKOWEGO
ZAPALENIA SKÓRY
Protokół sporządzony już otrzymał komentarz Departamentu Żywienia i
Administrowania Podawania Leków z powrotem na planowane badania
kliniczne

II. ŁYSIENIE SPOWODOWANE PRZEZ CHEMIOTERAPIĘ
Badanie Kliniczne. Protokół w fazie rozwoju
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Nie retuszowane zdjęcia przed I po z klinicznych badań
nad porostem włosów – podstawa czasowa 26 tygodni
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Prof. Ralph Trüeb, MD
Centrum Dermatologii I chorób włosów
Wallisellen-Zurich, CH Zdjęcie Kliniczne
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