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Charakterystyka 
 
Łysienie androgenowe jest najczęstszą przyczyną utraty włosów u mężczyzn, ale dotyczy 

także kobiet. U większości mężczyzn choroba obejmuje czołowo-skroniowe obszary głowy, 

u kobiet charakteryzuje się zmniejszeniem objętości włosów w obszarach przednich 

i centralnych. 

 

Etiologia 

Łysienie androgenowe ma podłoże genetyczne i prowadzi do postępującej miniaturyzacji 

mieszków włosowych. Badania wskazują, że za utratę włosów w dużej mierze odpowiadają 

androgeny oraz nadwrażliwość mieszków włosowych na dihydrotestosteron (pochodna 

testosteronu) powodująca osłabienie włosów i ich wypadanie. Predyspozycje do łysienia 

http://xa.yimg.com/kq/groups/22038980/553614351/name/Guideline%20for%20diagnostic%20evaluation%20in%20androgenetic%20alopecia%252
http://xa.yimg.com/kq/groups/22038980/553614351/name/Guideline%20for%20diagnostic%20evaluation%20in%20androgenetic%20alopecia%252
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androgenowego są spowodowane czynnikami genetycznymi. Analizy rodzinne wykazują 

znacznie zwiększone ryzyko rozwoju choroby u mężczyzn, u których ojcowie cierpieli na tę 

chorobę. 

 

Łysienie u kobiet 

U kobiet z podejrzeniem łysienia androgenowego należy wykluczyć zaburzenia hormonalne 

lub inne zaburzenia (np. nowotwory). Ocena ginekologiczna powinna zawierać wywiad 

dotyczący daty pierwszej miesiączki, cyklu menstruacyjnego, stosowania doustnej 

antykoncepcji lub hormonalnej terapii zastępczej, leczenia niepłodności, liczby ciąż 

i porodów. Poronienia, hiperandrogenizm (nadmierne owłosienie ciała, zmiany skórne, 

trądzik), łojotok skóry głowy, nieregularny cykl miesiączkowy, brak miesiączki, zaburzenia 

płodności mogą wskazywać na zaburzenia hormonalne, takie jak zespół policystycznych 

jajników. 

Łysienie u nastolatków 

U nastolatków bardzo ważne jest, aby odróżnić wrodzoną utratę włosów od nabytej. Należy 

obserwować rozwój fizyczny i umysłowy nastolatka, szczególnie w początkowej fazie 

dojrzewania. Należy rozróżnić chorobę od innych zaburzeń takich jak utrata włosów 

spowodowana czynnikami żywieniowymi, sztucznie wywołane łysienie, utrata owłosienia 

(wrodzona) lub dysplazja ektodermalna (nieprawidłowy rozwój zębów, włosów, paznokci 

oraz gruczołów skórnych). 

 

Badanie skóry głowy 

Zaleca się badanie skóry głowy w celu wyeliminowania rumieni, łuszczenia, nadmiernego 

rogowacenia, łojotoku i blizn. Należy także wykluczyć choroby zakaźne, nowotwory 

i odróżnić łysienie plackowate od łysienia androgenowego. 



 

  Niniejszy dokument stanowi nieautoryzowane tłumaczenie niewielkiego fragmentu oryginalnego dokumentu 

S1 guideline for diagnostic evaluation in androgenetic alopecia in men, women and adolescents, British     
Association of Dermatologists, 2010 

 

 
 

Fundacja Watch Health Care  
ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 

Tel. kom. 504 741 313, Fax. +48 12 362 45 46 
sekretariat@korektorzdrowia.pl  

 
www.korektorzdrowia.pl 

3 
 

 

Techniki diagnostyczne: 

1. Pull test; badanie, które polega na ocenie aktywnego wypadania włosów. W skrócie, 

50-60 włosów są chwytane za pomocą kciuka, palca wskazującego i środkowego. 

Podczas gdy włosy są pociągane, palce przesuwają się wzdłuż łodygi włosa. Pull test 

jest dodatni, gdy można wyciągnąć więcej niż 10% włosów. 

2. Trichogram; to badanie mechanizmu i przyczyny łysienia oraz ocena stanu włosów. 

Badanie polega na mikroskopowej ocenie około 100 włosów pobranych z czterech 

lub pięciu okolic owłosionej skóry głowy. Trichogram jest wskazany tylko 

w indywidualnych przypadkach i powinien być wykonywany tylko przez 

dermatologów, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju badaniach i wykonują je 

regularnie. 

3. Biopsja skóry głowy; jest niezbędnym narzędziem w diagnostyce łysienia 

bliznowatego. Biopsja jest wskazana w łysieniu androgenowym tylko w przypadkach, 

w których diagnoza jest niepewna, np. jeśli zmiany sugerują łysienie bliznowate głowy 

lub rozlane łysienie plackowate.  


