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WPROWADZENIE

Zdolność laserów do wywoływania porostu włosów została 
przypadkowo zaobserwowana już w 1967 roku, kiedy Pan 
Mester zastosował niską terapeutyczną wiązkę światła 
laserowego (LLLT) w leczeniu raka u myszy z ogolonymi 
plecami. 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 to obecnie 
występuje ze współczynnikiem częstości wahającym się w 
przedziale od 0,6% do 10%  przy niskich częstotliwościach i 
wszystkich typach laserów. Uważa się, że jest wynikiem 
suboptymalnej częstotliwości wiązki promieniowania, które 
są zbyt niskie, aby wywołać termolizy, ale wystarczająco 
wysokie do stymulowania wzrostu pęcherzyków. 
Ostatecznie LLLT opracowano do leczenia łysienia 
androgenetycznego (AGA). W przeciwieństwie do innych 
systemów, sprzedawanych obecnie, laserowy grzebień 
wykorzystuje rozczesywanie włosów dla optymalnej 
dostawy energii z lasera do odsłoniętej skóry głowy. W 
2007 roku Laser „HairMax Laser Comb” (Lexington 
International LLC) otrzymał 510 (k) punktów z 
Departamentu Administrowania Lekami i Żywnością (Food 
and Drug Administration (FDA)) za leczenie łysienia 
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Streszczenie
Temat: Łysienie androgenowe (AGA) jest najbardziej rozpowszechnioną formą utraty 
włosów u mężczyzn i kobiet. Obecnie stosowane: minoksydyl i finasteryd to zabiegi z 
największą ilością medycznych dowodów skuteczności, ale spotyka się także pacjentów, 
którzy wykazują nietolerancję lub słabą reakcję na te zabiegi, a za tym idzie poszukują 
dodatkowych metod leczenia. 
Cel: celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii laserowej niskiego poziomu 
(LLLT) dla AGA w monoterapii lub leczenia skojarzonego z minoksydylem lub 
finasterydem, zastosowanej w gabinecie. 
Materiał i metody: Badanie obserwacyjne retrospektywne u kobiet i mężczyzn z AGA, 
leczonych wiązką lasera o długości fali 655 nm-„HairMax Laser Comb” w gabinecie. 
Skuteczność oceniano na podstawie obrazowania fotograficznego głowy. 
Wyniki: spośród 32 pacjentów (21 kobiet, 11 mężczyzn), 8-iu wykazało znaczącą 
poprawę, 20-tu umiarkowaną, a u 4-ech nie zauważono poprawy. Poprawę widać 
zarówno w monoterapii laserem jak również w leczeniu skojarzonym. Poprawę 
obserwowano przez 3 miesiące i utrzymywała się do maksymalnego czasu obserwacji 
wynoszącego 24 miesiące. Brak oznak niepożądanych skutków ubocznych.
Wnioski: LLLT stanowi potencjalnie skuteczne leczenie zarówno AGA kobiet i mężczyzn, 
czy to w monoterapii czy to w leczeniu skojarzonym. Leczenie skojarzone z użyciem 
minoksydylu, finasterydu i LLLT może działać synergicznie w celu zwiększenia wzrostu 
włosów.
Słowa kluczowe: łysienie androgenowe, terapia skojarzona, „HairMax Laser Comb”, 
„Low Level Laser Therapy”, monoterapia 

androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przyznane 
punkty oznaczają, że   urządzenie niesie ze sobą 
umiarkowane ryzyko użytkowania pod kątem 
bezpieczeństwa i zostało uznane jako urządzenie 
medyczne przez Departament Administrowania 
Żywności i Leków. Grzebień HairMax Laser został 
przetestowany, w badaniach sponsorowanych przez 
firmę, na 110 pacjentach z osiągnięciem znacznego 
zwiększenia średniej końcowej gęstości włosów, w 
porównaniu z urządzeniem pozorowanym. Avram i 
Rogers przeprowadzili pierwszą, niezależną, „ślepą” 
próbę badania LLLT i wzrostu włosów u siedmiu 
pacjentów. Okazało się, że średnio nastąpił spadek liczby 
pojedyńczych meszków, wzrost liczby końcówek 
włosów ostatecznych oraz wzrost średnicy wału włosa.  
Konsensus napisany przez ekspertów ds. wypadania 
włosów, który na podstawie niepotwierdzonych 
doświadczeń, określa, że LLLT zwłaszcza przy 650-900 
nm długości fali oraz przy 5 mW może być skuteczną 
metodą leczenia dla pacjentów z łysieniem 
androgenowym. W ostatnich czasach, Kim odnotował 
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wzrost gęstości włosów z wykorzystaniem LLLT, w 
porównaniu do urządzenia fikcyjnego w 24 - tygodniowym, 
losowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu. 
Aby ocenić skuteczność długości fali 655 nm-„HairMax 
Laser Comb” w monoterapii lub w  leczeniu skojarzonym w 
leczeniu mężczyzn i kobiet z łysieniem androgenowym  
przeprowadziliśmy badanie obserwacyjne retrospektywne 
oceny zdjęć fotograficznych głowy pacjentów zrobionych w 
gabinecie.

MATERIAŁY I METODY

Projekt badania był retrospektywny i obserwacyjny. Pacjenci, 
którzy zakupili Grzebieniem Laserowym HairMax od lipca 
2011 do lipca 2013 roku w celu leczeni AGA w Centrum 
Dermatologii i Chorób włosów profesora Trueb, zostali 
poddani ocenie obrazów fotograficznych głowy 
przeprowadzanych podczas kolejnych dalszych wizyt. 
Pacjenci leczeni skojarzeniowo byli leczeni miejscowo 
minoksydylem lub finasterydem doustnie przez co najmniej 9 
miesięcy, przed rozpoczęciem leczenia z Grzebieniem 
Laserowym HairMax. Pacjenci używali Grzebienia 
Laserowego HairMax w domu, zgodnie z instrukcjami 3 razy 
w tygodniu od 8 do 15 minut w zależności od zakupionego 
modelu (Zaawansowany 7, Wybitny 9, 12) lub Standardowy. 
Fotografie głowy zostały wykonane po 3, 6, 12 i 24 
miesiącach leczenia kolejno - w znormalizowany sposób z 
kamery fotograficznej oraz statywu urządzenia Canfield 
Scientific Inc., który mocuje się na brodzie i czole pacjenta i 
wykonuje się zdjęcia aparatem cyfrowym i lampą błyskową. 
Urządzenie montuje się, upewniając się, że widok i 
oświetlenie są takie same przy kolejnych wizytach 
umożliwiając precyzyjną następną analizę - z tej samej 
powierzchni skóry głowy. Fotografie wierzchołka głowy 
zostały ocenione przez dwóch autorów (AM i RMT) według 
oceny „znacząca”, „umiarkowana” lub „brak poprawy”. W 
przypadku rozbieżności opinii, gorsze wyniki zostały 
poddane analizie.

WYNIKI

W sumie 32 pacjentów z łysieniem androgenowym wzięło 
udział w badaniu, z czego 21 było kobietami, w wieku 22-73 
(średnio 43,6 + / _ 15.19 odchylenie standardowe SD) i 11 
mężczyźn, w wieku 20-70 (średnio 39 + / _ 15.01 odchylenie 
standardowe SD) z czego łącznie oznacza 42 + / _ 15.01 
odchylenie standardowe SD. Czas trwania utraty włosów w 
roku dla mężczyzn i kobiet była średnia 7.1 + / _ 5,2 
odchylenia standardowego SD. Czas trwania LLLT w 
miesiącach dla mężczyzn i kobiet była średnia 8,7 + / _ 5,2. 
Tabela 1. Cechy charakterystyczne pacjentów, w odniesieniu 
do płci, wieku, zaawansowania AGA – łysienia 
androgenowego według Ludwig i Hamilton - Norwood, czas 
trwania utraty włosów i jednoczesne leczenie przedstawiono 
w tablicy 2.

Wyniki dla punktacji całościowej oceny fotograficznej w 
stosunku do czasu trwania leczenia z HairMax grzebienia 
laserowego są przedstawione w tabeli 3. 
W skrócie, 8 pacjentów (3 kobiety, 5 mężczyzn) wykazało 
znaczącą poprawę, 20 pacjentów (14 kobiet, 6 mężczyzn ) 
umiarkowaną poprawa i 4 pacjentów 
(4 kobiety, żaden mężczyzna) nie odczuło poprawy 
(Rysunek 1). 
Spośród 32 pacjentów, HairMax Laser Comb został 
wykorzystany w monoterapii u 6 pacjentów 
(2 kobiety, 4 mężczyzn), jak i w leczeniu skojarzonym u 26 
pacjentów (19 kobiet, 7 mężczyzn). 
W grupie w której zastosowano monoterapię, u 2 pacjentów 
(1 kobieta, 1 mężczyzna) wykazały istotną poprawę 
(Rysunek 2), 4 pacjentów (1 kobieta, 3 mężczyzn) 
umiarkowaną poprawa, a żaden z pacjentów nie odczuł 
poprawy (Tabela 3).
W przypadku grupy terapeutycznej poddanej leczeniu 
skojarzonemu, 6 pacjentów (2 kobiety, 4 mężczyzn) 
wykazało istotną poprawę (rysunek 3 i 4), 16 pacjentów (13 
kobiet, 3 mężczyzn) umiarkowaną poprawę, i 4 pacjentów 
(4 kobiety, żaden mężczyzna) nie ma poprawy. Nie było 
statystycznie istotnej różnicy między LLLT zastosowanego 
w monoterapii i jednoczesnego leczenia skojarzonego z 
minoksydylem i / lub finasterydem (P = 0,829) w 
odniesieniu do płci męskiej i żeńskiej z AGA – łysieniem 
androgenowym (p = 0,091) (tabela 4). Leczenie było dobrze 
tolerowane i żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych 
nie odnotowano.

Tabela 1. Wzrost łysienia w stosunku do 
zmiennej: wiek, czas utraty włosów, a czas 
naświetlania LLLT.
Variables Statistics Total Improvement P value of 

Kruskal-
Wallis test

Number Moderate Significant

Age 
(years)

n 32 4 20 8 0.381

Mean 42.0 33.0 44.8 39.6

Standard 
deviation

15.1 6.8 16.4 13.5

Minimum 20.0 25.0 22.0 20.0

Maximum 73.0 40.0 73.0 62.0

Duration 
of hair 
loss* 
(years)

n 24 4 13 7

Mean 7.1 7.3 7.0 7.4 0.892

Standard 
deviation

5.2 3.9 5.8 5.6

Minimum 0.5 3.0 0.5 1.5

Maximum 20.0 11.0 20.0 16.0

Duration 
of LLLT 
(months)

n 32 4 20 8

Mean 8.7 12.0 8.0 8.8 0.549

Standard 
deviation

5.2 8.1 3.7 6.9

Minimum 2.0 6.0 2.0 3.0

Maximum 24.0 24.0 18.0 24.0

LLLT – Low‑level laser therapy
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Rysunek 1: Graficzne podsumowanie wyników

i ustnym 1 mg finasterydu stosowane są zabiegi posiadające 
największą liczbę dowodów naukowych potwierdzających 
skuteczność. Występują także pacjenci, którzy wykazują 
nietolerancję lub słabą odpowiedź na te zabiegi oraz 
poszukują dodatkowych metod leczenia. Mimo, że lasery o 
niskim poziomie energii są stosowane terapeutycznie w 
medycynie biostymulacji z różnych wskazań już od ponad 
30 lat, dopiero niedawno znalazły zainteresowanie 
społeczności naukowej przy leczeniu AGA. Wybraliśmy 
długość wiązki 655 nm-„HairMax Laser Comb”  z kilku 
powodów: po pierwsze, reprezentuje urządzenie z 
największą ilością  sprawozdań z badań klinicznych 
dotyczących jego skuteczności, a po drugie, koszt 
urządzenia jest niewysoki, a po trzecie, urządzenie jest dość 
proste w użytkowaniu przez pacjentów w domu. 

Tabela 2. Cechy charakterystyczne pacjenta
Gender Age Classification Duration of hair loss Concomitant treatments

Male 25 Hamilton‑Norwood III NOS* Nil**

Male 54 Hamilton‑Norwood IV 20 years Nil**

Male 34 Hamilton‑Norwood IV 10 years Nil**

Male 70 Hamilton‑Norwood III NOS* Nil**

Male 28 Hamilton‑Norwood IV 9 years 5% minoxidil solution

Male 32 Hamilton‑Norwood IIIv 2 years 5% minoxidil solution

Male 56 Ludwig pattern 7 years 5% minoxidil solution

Male 20 Hamilton‑Norwood IIIv 18 months 1 mg oral finasteride 1 mg+5% minoxidil solution

Male 34 Hamilton‑Norwood IIIv NOS* 1 mg oral finasteride 1 mg+5% minoxidil solution

Male 38 Hamilton‑Norwood V 16 years 1 mg oral finasteride 1 mg+5% minoxidil solution

Male 38 Hamilton‑Norwood IV 12 years 1 mg oral finasteride 1 mg+5% minoxidil solution

Female 73 Ludwig II 6 months Nil**

Female 62 Ludwig I‑II 2 years Nil**

Female 71 Ludwig II 12 years 0.025% estradiol solution

Female 38 Ludwig II NOS* 5% minoxidil solution

Female 31 Ludwig II 3 years 5% minoxidil solution

Female 39 Ludwig II NOS* 5% minoxidil solution

Female 44 Ludwig I 15 years 5% minoxidil solution

Female 30 Ludwig I 10 years 5% minoxidil solution

Female 52 Ludwig II 3 years 5% minoxidil solution

Female 40 Ludwig I 3 years 5% minoxidil solution

Female 40 Ludwig I 30 months 5% minoxidil solution

Female 37 Ludwig I 3 years 5% minoxidil solution

Female 37 Ludwig I 5 years 5% minoxidil solution

Female 25 Ludwig I 11 years 5% minoxidil solution

Female 50 Ludwig I 4 years 5% minoxidil solution

Female 33 Ludwig II 8 years 5% minoxidil solution

Female 22 Ludwig I NOS* 5% minoxidil solution

Female 24 Ludwig I 4 years 5% minoxidil solution

Female 69 Ludwig I 8 years 5% minoxidil solution

Female 45 Ludwig I NOS* 5% minoxidil solution

Female 53 Ludwig I NOS* 5% minoxidil solution

*NOS – Not otherwise specified; **NIL – Nothing
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Łysienie androgenowe jest najbardziej rozpowszechnioną 
formą utraty włosów u mężczyzn i kobiet. Obecnie,  przy 
zastosowaniu miejscowym 2% i 5% roztworu minoksydylu
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Tabela 3. Punktacja oceny fotograficznej 
głowy w stosunku do czasu trwania leczenia
Gender Age Duration 

of LLLT
No 
improvement

Moderate 
improvement

Significant 
improvement

Male 25 4 months X

Male 54 12 months X [Figure 2]

Male 34 7 months X

Male 70 7 months X

Male 28 4 months X

Male 32 6 months X

Male 56 3 months X [Figure 3]

Male 20 10 months X

Male 34 12 months X

Male 38 24 months X [Figure 4]

Male 38 5 months X

Female 73 2 months X

Female 62 06 months X

Female 71 12 months X

Female 38 12 months X

Female 31 3 months X

Female 39 7 months X

Female 44 6 months X

Female 30 6 months X

Female 52 6 months X

Female 40 9 months X

Female 40 8 months X

Female 37 9 months X

Female 37 24 months X

Female 25 9 months X

Female 50 9 months X

Female 33 5 months X

Female 22 6 months X

Female 24 6 months X

Female 69 9 months X

Female 45 18 months X

Female 53 12 months X

LLLT – Low‑level laser therapy

Table 4: Comparative assessment of efficacy 
between monotherapy and concomitant for male 
and female androgenetic alopecia

Total 
(n (%))

Improvement (n (%)) P value of 
Fisher testNumber Moderate Significant

Gender

Male 11 (34.4) 0 6 (30.0) 5 (62.5) 0.091

Female 21 (65.6) 4 (100.0) 14 (70.0) 3 (37.5)

Therapy

Monotherapy 6 (18.8) 0 4 (20.0) 2 (25.0) 0.829

Concomitant 
therapy

26 (81.3) 4 (100.0) 16 (80.0) 6 (75.0)

Rysunek 2: Monoterapia u 54 - letniego mężczyzny, przed 
rozpoczęciem leczenia i widoczna poprawa po 6 miesiącach i 12 
miesięcy laseroterapii.

cba

Rysunek 3: leczenie skojarzone miejscowe 5% minoksydylem u 55 
letniego mężczyzny razem z laseroterapią (LLLT) oraz do 4 lat 
leczenia wstępnego 5% roztworem minoksydylu. Przed i po 6 
miesiącach od zastosowania LLLT.

ba

cba
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Rysunek 4: leczenie skojarzone miejscowe 5% minoksydylu i ustne 
1 mg finasterydu u 35 letniego mężczyzny (a) przed i (b) po 9 
miesiącach leczenia doustnie 1 mg finasterydu i miejscowo 5% 
stężeniem minoksydylu, i  (c) po 3 miesiącach po dodaniu 
laseroterapii

Ponadto fakt, że urządzenie jest uważane za bezpieczne 
(otrzymało wszak 510 (k) punktów jakości od Departamentu 
Administrowania Lekami oraz Żywnością) było również 
ważnym czynnikiem.
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Nasze badanie pokazuje skuteczność kliniczną urządzenia do 
leczenia AGA mężczyzn i kobiet, zarówno w monoterapii, 
jak i w leczeniu skojarzonym, w odniesieniu do klinicznie 
istotnej poprawy wyglądu włosów. Spośród 32 pacjentów, 
ośmiu (25%) wykazało znaczącą poprawę, a 20 (62,5%) 
wykazało umiarkowaną poprawę w ogólnej ocenie 
fotograficznej. Efekt był obserwowany już w pierwszych 3 
miesiącach leczenia i skuteczność utrzymywała się do 
maksymalnego czasu obserwacji wynoszącej 24 miesięce. 
Technologia ta wydaje się działać lepiej na niektórych, niż na 
innych. Wydaje się, że u pacjentów z pośrednim łysieniem 
(Hamilton - Norwood III i IV i Ludwig I i II) najlepiej 
działają te metody, ponieważ skuteczna biostymulacja zależy 
od minimalnej długości włosa dla skutecznej biostimulacji 
oraz maksymalnej wiązki laserowej mogącej dotrzeć do 
skóry głowy, bez wchłaniania lub zakłóceń od istniejących 
włosków.
Hipotetyczne mechanizmy działania LLLT: zwiększa 
produkcję Adenozynotrifosforanu (ATP), modulacja 
reaktywnych form tlenu (ROS) i indukowanie czynników 
transkrypcyjnych. Proponowana chromosfera jądra 
komórkowego odpowiedzialna za efekt światła widzialnego 
oksydazy cytochromu c (COX) z pikami absorpcji w bliskiej 
podczerwieni w mitochondriach wskazują na pierwsze 
efekty. Uważa się, że wypiera tlenek azotu z COX 
umożliwiając napływ tlenu do wiązania COX i postępuje 
naprzód w łańcuchu oddechowym do produkcji ATP i 
sygnalizację ROS. Efekt ten z kolei prowadzi do zwiększonej 
proliferacji komórkowej, modulacji poziomów cytokin, 
czynników wzrostowych i mediatorów zapalnych i 
zwiększonego natlenienia tkanek. Choć efekty tych 
biochemicznych i komórkowych zmian zostały szeroko 
badane w obu modelach zwierzęcych i w badaniach 
klinicznych z pacjentami wykazały korzyści w różnych 
warunkach, takich jak zwiększone uzdrowienie z 
przewlekłych ran, poprawę urazów sportowych i zespół 
cieśni nadgarstka, zmniejszenie bólu w zapaleniu stawów i 
neuropatii, a także łagodzenie powikłań po ataku serca, 
udarze mózgu, uszkodzenia nerwów i toksyczności 
siatkówki, wpływ na stymulację wzrostu włosów dopiero 
niedawno zwrócił na siebie uwagę w środowisku naukowym.

WNIOSKI

Z własnej obserwacji, możemy podzielić się z innymi 
autorami opinią, że LLLT reprezentuje bezpieczne i 
potencjalnie skuteczną opcję terapeutyczną dla pacjentów z 
AGA, którzy nie reagują lub nie tolerują standardowego 
leczenie AGA. Ponadto, łącząc LLLT z miejscowym 
zastosowaniem minoksydylu i ustnego finasterydu  można 
działać synergistycznie w celu zwiększenia wzrostu włosów. 
Ze względu na znany korzystny wpływ na gojenie się ran, nie 

jest wykluczone, że LLLT jako lek pomocniczy w zabiegu 
przeszczepu włosów może również zmniejszyć 
pooperacyjny wyciek z rany, skrócić czas gojenia i 
zwiększenia drożności przeszczepu. Podstawa naukowa 
takiego podejścia jest podana, ale istnieje potrzeba 
kontrolowanych badań większej liczby pacjentów w celu 
ustalenia wzrostu skuteczności leczenia skojarzonego.
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