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Choroby włosów stanowią trudną w leczeniu grupę schorzeń
dermatologicznych. Włosy są strukturą ektodermalną o dużym znaczeniu
estetycznym. Mimo że rola włosów u człowieka jest niewielka, ogranicza się
bowiem głównie do funkcji ochronnej i narządu czuciowego, to z uwagi na
funkcję upiększającą, jakiekolwiek odchylenia w ich strukturze czy
rozmieszczeniu są przyczyną szybkiego zgłaszania się pacjentów do lekarza.
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Łysienie  telogenowe – przyczyny,
diagnostyka i leczenie

Cho rzy skar żą się za rów no na wzmo żo -
ne wy pa da nie wło sów, jak i na ły si nę, czy li
wi docz ny brak wło sów. Cho ro by wło sów
czę sto współ wy stę pu ją z cho ro ba mi skóry,
ta ki mi jak li szaj pła ski czy to czeń ru mie nio wa -
ty. Wło sy ro sną w spo sób cy klicz ny, każ dy
włos ma wła sny cykl wzro stu, nie za leż ny od
wło sów są sia du ją cych. Cykl wło so wy dzie li -
my na trzy fa zy: ana gen, czy li fa zę wzro stu,

ka ta gen - czy li fa zę przej ścio wą – i te lo gen –
fa zę spo czyn ku[1].

Ana gen trwa od 3 do 6 lat, ka ta gen jest fa -
zą wy jąt ko wo krót ką i trwa je dy nie 1-2 ty go -
dnie, te lo gen na to miast trwa od 2. do 4. mie -
się cy. W okre sie te lo ge nu zro go wa cia ły i nie -
czyn ny me ta bo licz nie ma czu go wa ty włos tkwi
w gór nym od cin ku mie szka wło so we go. No -
wy włos ana ge no wy za czy na ro snąć i osta -
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tecz nie wy py cha włos te lo ge no wy z mie szka.
W obrę bie wło sów, które wy pa dły mo że my
za ob ser wo wać zro go wa cia ły dol ny bie gun,
który okre śla ny jest przez pa cjen tów „ko rze -
niem”. W nor mal nych wa run kach na skórze
owło sio nej gło wy jest oko ło 85% wło sów
w fa zie ana ge no wej, 15% w te lo ge no wej
i mniej niż 1% w ka ta ge no wej[1]. 

Ły sie nie dzie li my na bli zno wa cie ją ce oraz
po stać bez bli zno wa ce nia. Zni szcze nie mie szka
wło so we go spo wo do wa ne bli zno wa ce niem
unie moż li wia odrost wło sa. Do in nych ro dza -
jów ły sie nia za li cza my: ły sie nie plac ko wa te, ły -
sie nie ana ge no we, a tak że te lo ge no we wy pa -
da nie wło sów, uzna wa ne za naj czę st szą przy -
czy nę prze rze dze nia wło sów. Ły sie nie
te lo ge no we zo sta ło po raz pierw szy opi sa ne
przez Klig ma na w 1961 ro ku[2]. Me cha nizm po -
le ga na skróce niu fa zy wzro stu wło sa, czy li ana -
ge nu, z nie zmie nio nym cza sem po zo sta łych faz
cy klu wło so we go. Po wsta je wów czas wię cej
wło sów te lo ge no wych niż w nor mal nych wa -
run kach. Wło sy te lo ge no we nie ma ją po chew -
ki ko rze nia, ich opu szka jest ma czu go wa ta, zro -
go wa cia ła i po zba wio na pig men tu, ło dy ga zaś
pro sta. Ły sie nie te lo ge no we ma zwy kle cha rak -
ter uo gól nio ny i wy stę pu je nie mal wy łącz nie
u ko biet[3]. Bli zno wa ce nie czy sta ny za pal ne nie
wy stę pu ją. Utra ta wło sów wy no si zwy kle
mniej niż 50% wło sów skóry owło sio nej gło -
wy. Fi zjo lo gicz ne ły sie nie te lo ge no we wy stę pu -
je u no wo rod ków. Cha rak te ry stycz ny dla ły sie -
nia te lo ge no we go jest okres uta je nia po mię dzy
wy stą pie niem czyn ni ka spraw cze go a kli nicz nie
wi docz nym wy pa da niem wło sów i wy no si on
od 2. do 5. mie się cy[4]. Do głów nych czyn ni -
ków wy wo łu ją cych ły sie nie te lo ge no we za li -
cza my: cho ro by prze bie ga ją ce z wy so ką go -
rącz ką, wstrząs emo cjo nal ny lub po u ra zo wy,
za bieg chi rur gicz ny, sto so wa nie le ków ob ni ża -
ją cych krze pli wość krwi, zło to, be ta-blo ke ry,
na głe ogra ni cze nia die te tycz ne, uro dze nie
dziec ka i od sta wie nie an ty kon cep cji do u st nej,
zwła szcza z du żą daw ką estro ge nów. Estro ge -
ny spra wia ją, że wło sy są gę ste i moc ne, dla te -

Przyczyny
fizjologiczne

Stany
gorączkowe

Stres

Leki i narkotyki

Choroby
endokrynologiczne

Choroby
narządowe

Zaburzenia cyklu
wzrostowego

włosów

Zaburzenia
wchłaniania 
i odżywiania

Przyczyny lokalne

Inne

łysienie poporodowe 
(ang. telogen gravidarum)

fizjologiczne łysienie
telogenowe u noworodków

dur brzuszny

malaria

gruźlica

zakażenie HIV

choroby przebiegające 
z wysoką gorączką

stres emocjonalny

ciężkie urazy

duże zabiegi operacyjne

ciężki poród

krwotoki

głodzenie

intensywna dieta odchudzająca

doustne retinoidy

doustna antykoncepcja

leki przeciwtarczycowe

leki przeciwpadaczkowe

leki hipolipemizujące

metale ciężkie

beta-blokery

kaptopryl

amfetamina

nadczynność tarczycy

niedoczynność tarczycy

niewydolność nerek

niewydolność wątroby

Skrócenie fazy anagenu 
(ang. short anagen syndrome)

niedokrwistość z niedoboru
żelaza

acrodermatitis enteropathica

nabyty niedobór cynku

niedożywienie

farbowanie włosów

kiła

toczeń rumieniowaty układowy

Tab. 1. Przy czy ny ły sie nia te lo ge no we go[2].

(na pod sta wie: Mal kud S.: Te lo gen Ef flu vium: A re view. J Clin
Diagn Res. 2015; WE01 - WE03.)
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go znacz ne ob ni że nie ich stę że nia pro wa dzi do
osła bie nia kon dy cji wło sów i ich nadmier ne go
wy pa da nia. Przy czy ny ły sie nia te lo ge no we go
przed sta wio no w ta be li nr 1.

Na le ży pa mię tać, że nie ma ge ne tycz nych
uwa run ko wań ły sie nia te lo ge no we go. Fi zjo -
lo gicz nie w cią gu dnia mo że wy paść od 100
do 150 wło sów te lo ge no wych, co jest kon -
se kwen cją cy klu wzro sto we go wło sów. Wy -
pa da nie wło sów trwa zwy kle kil ka mie się cy,
po czym odra sta ją wło sy nie zmie nio ne. Tym -
cza so we ły sie nie roz wi ja się, po nie waż dłu gie
wło sy te lo ge no we są za stę po wa ne krót szy -
mi, no wy mi wło sa mi ana ge no wy mi[5]. W po -
sta wie niu roz po zna nia ły sie nia te lo ge no we go
nie zwy kle istot ne są: od po wie dnio ze bra ny
wy wiad, ba da nie przedmio to we oraz
uwzglę dnie nie wy ni ków ba dań do dat ko -
wych. W ba da niu podmio to wym waż ne jest,
by usta lić po czą tek wy pa da nia wło sów oraz
prze a na li zo wać okres 6 mie się cy przed roz -
po czę ciem cho ro by.

Wy róż nia my 5 funk cjo nal nych ty pów ły -
sie nia te lo ge no we go[2]:
1. Na tych mia sto we uwal nia nie ana ge nu:

po wszech na po stać ły sie nia te lo ge no we -
go wy stę pu ją ca po stre sie fi zjo lo gicz nym,
w tym po epi zo dach go rącz ki. W trak cie
go rącz ki cy to ki ny ini cju ją apop to zę ke ra ty -
no cy tów mie szków wło so wych, po czy -
na jąc od wło sów w fa zie ka ta ge nu, a na -
stęp nie tak że te lo ge nu[6];

2. Opóźnio ne uwal nia nie ana ge nu: wy pa da -
nie wło sów po po ro dzie (ang. te lo gen
gra vi da rum) – wy so ki po ziom krą żą cych
estro ge nów ło ży sko wych wy dłu ża fa zę
ana ge nu i za pew nia gę ste owło sie nie
w cza sie cią ży; spa dek po zio mu hor mo -
nów po po ro dzie po wo du je wej ście
prze ter mi no wa nych wło sów ana ge no -
wych w fa zę ka te ge nu, a na stęp nie wy pa -
dnię cie wło sów w fa zie te lo ge nu[5];

3. Na tych mia sto we uwal nia nie te lo ge nu:
ten ro dzaj wy pa da nia wło sów wy stę pu je
zwy kle 2-8 ty go dni po roz po czę ciu le cze -

nia miej sco wym mi no ksy dy lem. To pa ra -
do ksal ne zja wi sko wy stę pu je, po nie waż
przy sty mu la cji fa zy ana ge no wej na stę pu -
je uwal nia nie wło sów eg zo gen nych,
które znaj do wa ły się w fa zie spo czyn ku[7];

4. Opóźnio ne uwal nia nie te lo ge nu: mie szki
wło so we po zo sta ją w przedłu żo nym te -
lo ge nie, jed nak wraz z za koń cze niem fa zy
te lo ge no wej, ob ser wu je my na si lo ne wy -
pa da nie wło sów. Pro ces ten le ży u pod -
staw róż nic uma szcze nia u ssa ków
i praw do po dob nie rów nież se zo no we go
wy pa da nia wło sów u lu dzi, które wy stę -
pu je po podróżach z miejsc o ma łym do
miejsc o du żym na sło necz nie niu;

5. Krót ka fa za ana ge nu: cha rak te ry zu je się
nie zdol no ścią do wzro stu dłu gich wło sów
z po wo du idio pa tycz nej krót kiej fa zy ana -
ge no wej. Stan ten skut ku je prze wle ka ją -
cym się ły sie niem te lo ge no wym i wy stę -
pu je w dzie dzicz nej hi po try cho zie, dys -
pla zji ek to der mal nej oraz ja ko izo lo wa ne
za bu rze nie u zdro wych dzie ci.

Re duk ta za ry bo nu kle o ty do wa wy ma ga że -
la za ja ko nie zbęd ne go ko fak to ra w syn te zie
DNA. Nie do bór że la za pro wa dzi więc do
zmniej sze nia pro li fe ra cji ko mórek ma cie rzy, co
skut ku je ły sie niem te lo ge no wym. Nie do bór
że la za bez nie do krwi sto ści ob ser wu je się
w 20% przy pad ków ły sie nia te lo ge no we go
i ob ja wia się po zio mem fer ry ty ny w su ro wi cy
po ni żej 20 mg/l. Tak że zmniej szo ny po ziom
hor mo nów tar czy cy ha mu je podział ko mórek,
za rów no w na skór ku, jak i w przy dat kach skór -
nych. U czę ści pa cjen tów ha mo wa nie mi to zy
wy wo łu je ka ta gen i opóźnia po now ne wej ście
wło sów te lo ge no wych w ana gen. Pa to ge ne za
wzmo żo nej utra ty wło sów w nad czyn no ści
tar czy cy po zo sta je nie zna na[5].

Prze wle kłe ły sie nie te lo ge no we jest uo gól -
nio nym, prze wle kłym pro ce sem wy pa da nia
wło sów, które nie ma usta lo nej przy czy ny,
wy stę pu je naj czę ściej u ko biet w śre dnim wie -
ku (czwar ta i pią ta de ka da ży cia) i mo że trwać
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kil ka mie się cy, a na wet lat[3]. Oko ło 30% pa -
cjen tów z ły sie niem te lo ge no wym zgła sza ból,
pie cze nie, swę dze nie czy kłu cie w obrę bie
skóry owło sio nej gło wy, okre śla ne ob ja wem
tri cho dy nii.

Dia gno sty ka ły sie nia te lo ge no we go

W ły sie niu te lo ge no wym test po cią ga nia
jest sil nie po zy tyw ny . Test po le ga na chwy ta niu
40-60 wło sów skóry gło wy po mię dzy kciu kiem
i pal cem wska zu ją cym i po cią gnię ciu w trzech
róż nych miej scach. Zwy kle tą me to dą wy cią ga -
ne są tyl ko 2-3 wło sy, jed nak w ły sie niu moż li -
we jest wy cią gnię cie po nad 10% wło sów, je śli
pa cjent nie mył wło sów przez po nad 24 go dzi -
ny[8]. Od se tek wło sów te lo ge no wych w tri cho -
gra mie prze kra cza 20-30%[1,5]. Co dzien ne li -
cze nie wło sów mo że być uciąż li we, dla te go
nie kie dy pro po nu je się test my cia: pa cjent my -
je wło sy po 5 dniach w zle wie z od pły wem
przy kry tym ga zą, a na stęp nie li czo ne są wło sy,
które za trzy ma ją się na ga zie[2]. Bio psja skóry
gło wy zwy kle nie jest wy ma ga na, choć sta no wi
naj bar dziej swo i stą me to dę dia gno styki ły sie nia
te lo ge no we go. Licz ba i gę stość mie szków jest
zwy kle w nor mie, ale wy stę pu je zwięk szo ny
od se tek mie szków wło so wych znaj du ją cych się
w fa zie ka ta ge nu lub te lo ge nu. Roz po zna nie ły -
sie nia te lo ge no we go sta wia ne jest, gdy 25%
mie szków wło so wych znaj du je się w fa zie te lo -
ge no wej. Od se tek wło sów te lo ge no wych nie
po wi nien być jed nak wy ższy niż 50%[9].

Do pod sta wo wych ba dań la bo ra to ryj nych,
które na le ży wy ko nać w dia gno sty ce ły sie nia te -
lo ge no we go za li cza my: mor fo lo gię krwi z roz -
ma zem, ba da nie ogól ne mo czu, po ziom fer ry -
ty ny, po ziom że la za, hor mo nów tar czy cy: fT3,
fT4 oraz hor mo nu ty re o tro po we go (TSH).

Le cze nie

Przed włą cze niem le cze nia na le ży wy ja -
śnić pa cjent owi pa to ge ne zę cho ro by, prze ko -
nać, że wło sy w koń cu odro sną i że nie wy ły -

sie je. Je śli uda się zdia gno zo wać przy czy nę ły -
sie nia, na le ży jak naj szyb ciej włą czyć le cze nie
ce lo wa ne, np. le cze nie nie do bo ru że la za czy
nie do czyn no ści tar czy cy. Stres jest jed nym
z głów nych czyn ni ków po wo du ją cych ły sie nie
te lo ge no we. Do radz two psy cho lo gicz ne
uwa ża ne jest za naj lep sze i naj bez piecz niej sze
le cze nie wspo ma ga ją ce[10].  

W po stę po wa niu te ra peu tycz nym moż na
sku pić się na na stę pu ją cym dzia ła niu: ha mo -
wa nie ka ta ge nu, in duk cja ana ge nu w mie -
szkach te lo ge no wych lub ha mo wa nie wy pa -
da nia wło sa te lo ge no we go[2]. Obe cnie nie ma
za twier dzo nych przez Agen cję Żyw no ści i Le -
ków (ang. Fo od and Drug Ad mi ni stra tion, FDA)
wy so ce sku tecz nych in hi bi to rów ka ta ge nu czy
in duk to rów ana ge nu. Mi no ksy dyl, ja ko lek po -
pra wia ją cy ukrwie nie bro da wek skór nych
i przedłu ża ją cy fa zę anage no wą mo że przy -
spie szyć odrost wło sów. Na le ży uni kać le -
ków, które wy wo łu ją ka ta gen, jak be ta-blo ke -
ry, re ti no i dy, le ki prze ciw krze pli we i prze ciw -
tar czy co we oraz le czyć za bu rze nia
en do kry no lo gicz ne, które tak że mo gą być
przy czy ną przed wcze sne go wej ścia wło sów
w fa zę ka ta ge no wą, jak hi per pro lak ty ne mia,
hi per an dro ge nizm czy cho ro by tar czy cy.
Wpro wa dze nie zrów no wa żo nej die ty mo że
mieć istot ne zna cze nie dla ogra ni cze nia ły sie -
nia te lo ge no we go. Opi sy wa ny jest po zy tyw ny
wpływ su ple men ta cji że la zem na zmniej sze nie
wy pa da nia wło sów, który kon tro lo wa ny jest
po przez po ziom fer ry ty ny w su ro wi cy. Ko ja -
rze nie ni skie go po zio mu fer ry ty ny w su ro wi cy
i wy pa da nia wło sów jest jed nak przedmio tem
dys ku sji i kon tro wer sji od lat, o czym świad czą
licz ne pu bli ka cje[11-13].

Czę sto za le ca ne jest do u st ne po da wa nie
że la ty ny, bio ty ny i pre pa ra tów wie lo wi ta mi no -
wych[14]. Na ryn ku do stęp ne są pro duk ty o zio -
ło wym skła dzie, które ma ją po wstrzy my wać
wy pa da nie wło sów, wspo ma gać ich wzrost
oraz wzmac niać wło sy i przy wra cać im wi gor
i sprę ży stość (np. pro duk ty Bio xsi ne). Pre pa ra -
ty te za wie ra ją mię dzy in ny mi: ma gnez, po tas,
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cynk, wapń, że la zo, fla wo no i dy, kwas li no lo -
wy, kwas ole i no wy, licz ne wi ta mi ny: A, B1, B5
i B9, a tak że �-si to ste rol, bę dą cy na tu ral nym
eks trak tem ro ślin nym za trzy mu ją cym wy pa da -
nie wło sów po przez blo ko wa nie an dro ge -
nów. Pre pa ra ty te po pra wia ją ukrwie nie skóry
owło sio nej gło wy, a dzię ki te mu odży wia ją
wło sy. Pan te nol, czy li pro wi ta mi na B5, dzia ła
ochron nie, wbu do wu jąc się w struk tu rę wło sa,
przez co do da je im ob ję to ści i po gru bia je.
Część pro duk tów za wie ra pro cy ja ni dy ny (wy -
stę pu ją ce m.in. w pe st kach wi no gron i ziar -
nach ka ka ow ca), które dzię ki dzia ła niu an ty o -
ksy da cyj ne mu chro nią wło sy i skórę gło wy
oraz przy czy nia ją się do wy dłu że nia fa zy ana -
ge nu[15]. Ar gi ni na, wcho dzą ca w skład wy żej
wy mie nio nych pro duk tów, jest na tu ral nym
ami no kwa sem, który zwięk sza syn te zę tlen ku
azo tu, tym sa mym zwięk sza jąc do pływ krwi
do na czyń krwio no śnych i po bu dza jąc mie szki
wło so we do wzro stu. Do stęp ność róż ne go
ro dza ju pro duk tów, tj.: szam po nów,
odżywek, se rów, uła twia pie lę gna cję i wspo -
ma ga le cze nie. Odżyw ki mo gą po gru bić wło -
sy, zmniej szać licz bę wy pa da ją cych pod czas
cze sa nia wło sów, chro nić przed roz dwa ja -
niem, nadać wło som po łysk i po pra wić wy gląd
ogól ny. Pre pa ra ty do stęp ne są zwy kle dla wło -
sów nor mal nych, su chych i prze tłu szcza ją cych
się. Pro duk ty ce chu je: przy jem ny za pach i kon -
sy sten cja, nie za wie ra ją si li ko nu, my dła, pa ra be -
nów, al ko ho lu. Mo gą wo bec te go sta no wić
sku tecz ną me to dę le cze nia dla pa cjen tów
w okre sie ły sie nia te lo ge no we go, za rów no wy -
wo ła ne go zna ną przy czy ną, jak i ły sie nia prze -
wle kłe go. Od po wie dnia pie lę gna cja i wi docz na
po pra wa sta nu wło sów mo że uspo ko ić pa -
cjenta, dać jej sa ty sfak cję i po czu cie za do wo le -
nia, które tym sa mym zmniej sza po ziom stre su
wy wo ła ne go zwięk szo ną utra tą wło sów[16]. 

Pod su mo wa nie

Wło sy peł nią istot ną ro lę w two rze niu
wła sne go wi ze run ku oraz pra wi dło wych in -

te rak cji spo łecz nych[17]. Za leż ność tę do strze -
ga my czę ściej u ko biet: ko bie cość, se ksu al -
ność, atrak cyj ność fi zycz na, a na wet oso bo -
wość zwią za na jest ze sta nem wło sów. Utra -
ta wło sów jest przedmio tem tro ski
nie za leż nie od płci, jed nak ko bie ty bar dziej
na ra żo ne są na ob ni że nie ja ko ści ży cia i ogra -
ni cze nie kon tak tów spo łecz nych w wy ni ku
wy ły sie nia[18]. Ły sie nie te lo ge no we jest naj -
czę st szą przy czy ną ły sie nia nie bli zno wa cie ją -
ce go. Cha rak te ry zu je się gwał to w nym po -
cząt kiem roz la ne go wy pa da nia wło sów,
które zwy kle sa mo o gra ni cza się po oko ło 
6 mie sią cach. Po za wy tłu ma cze niem pa -
cjent ce isto ty cho ro by, waż ne jest za sto so -
wa nie od po wie dniej pie lę gna cji wło sów i le -
cze nia wspo ma ga ją ce go.
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