
BADANIE KLINICZNE 

W celu oceny skuteczności leczenia skojarzonego 

z użyciem XL HAIR® w różnych  

typach łysienia 
 

     opracowane przez dr n. med. Evgeniya Ranneva, dermatologa (z Hiszpanii)  

         oraz Gabriela Siquier, lekarza medycyny estetycznej  (z Holandii)  

 

Typ łysienia znany w dermatologii 

jako łysienie androgenowe był 

problemem ludzkości od wieków, 

niezależnie od płci czy wieku. Utrata 

włosów może być objawem choroby 

skóry lub dodatkowym objawem 

innej choroby wewnętrznej. Utrata 

włosów jest bardzo widoczna i 

stanowi niewyraźną granicę między 

zdrowiem i chorobą. 

 W łysieniu typu żeńskiego (zdjęcie 1) 

i męskiego (zdjęcie 2) występują 

znaczne różnice dotyczące procesów 

etiologicznych i fizjologicznych. 

Obydwa typy łysienia są jednak 

spowodowane czynnikami 

androgennymi, mają te same objawy 

kliniczne oraz ich progresję. Celowo 

staramy się unikać terminu 

„choroba”, ponieważ utrata włosów 

jest często związana z wyglądem 

danej osoby. Z drugiej strony, tego 

typu objawy mogą łatwo i szybko 

przejść w stan chorobowy, co może 

spowodować znaczące i często 

dramatyczne zmiany stanu 

psychicznego ludzi. Na podstawie 

badań naukowych dostępnych dla 

naszych analiz, możemy 

zaprezentować wspólny pogląd na 

klasyfikację utraty włosów. W 

literaturze opisuje się różne formy 

łysienia, większość z nich opiera się 

na czynnikach androgenowych i 

nieandrogenowych. Aktywność 

testosteronu jest najbardziej znanym 

i dobrze przebadanym czynnikiem 

etopatogenezy utraty włosów. 

Testosteron odgrywa tu ważną rolę, 

pozornie niezależnie od predyspozycji 

genetycznych. Łysienie androgenowe 

(AGA) jest zaburzeniem, w którym 

pośredniczy androgen powodując 

przerzedzanie się włosów według 

określonego wzoru. W komórkach 

mieszków włosowych, testosteron 

przekształca się w biologicznie 

bardziej aktywny metabolit 

dihydrotestosteron (DHT), 

katalizowany przez enzym 5-alfa-

reduktazy. Hormon ten wiąże się z 

receptorami androgenowymi w 

mieszkach włosowych, co wywołuje 

procesy komórkowe, które 

zmniejszają fazę anagenu w cyklu 

wzrostu włosa. Z tego względu, włos 

zbyt wcześnie przechodzi do fazy 

spoczynku (telogenu) i wypada. 

Stopniowo, w ciągu kolejnych cykli, 

duże, grube, pigmentowane włosy 

przekształcają się w krótsze i cieńsze, 

a następnie w krótkie, delikatne, 

niepigmentowane włosy pierwotne 

(uwsteczniona faza cyklu), a mieszek 

włosowy staje się coraz mniejszy 

(zdjęcie 3). 

 

Zdjęcie 1. Łysienie typu 

Zdjęcie 2. Łysienie typu męskiego 

Zdjęcie 3. Cykl mieszka włosowego 

Testosteron 

odgrywa ważną 

rolę, pozornie 

niezależnie od 

predyspozycji 

genetycznych. 



 

Gęstość receptorów androgenowych w mieszkach 

włosowych różni się w zależności od położenia i 

jest uwarunkowana genetycznie. Jednakże, 

mechanizmy patogenezy leżące u podstaw 

łysienia androgenowego nie są w pełni 

zrozumiałe. 

Czynnik wieku także odgrywa ważną rolę w 

łysieniu androgenowym. Pierwsze objawy 

występują zazwyczaj w trzeciej dekadzie życia. 

Częstość występowania łysienia androgenowego 

wzrasta z wiekiem, z 31% w wieku 40-55 lat do 

53% w wieku 65-69 lat.  

   Łysienie typu żeńskiego, jest formą łysienia 

niebliznowaciejącego, które również może być 

związane z dysfunkcją androgenów. Łysienie 

androgenowe u kobiet jest mniej częste, chociaż 

etiologia jest w zasadzie taka sama, jak u 

mężczyzn.  

Obecne statystyki łysienia kobiet (FPHL) nie 

odzwierciedlają rzeczywistego stanu problemu, ze 

względu na fakt, że skargi na "wypadanie 

włosów" lub "przerzedzenie włosów" nie są 

priorytetem dla pacjentów w porównaniu z 

innymi chorobami wykrytymi w tym samym 

czasie. 

   Rozlany, szybki początek, łysienia 

niebliznowaciejącego nie jest powszechny i 

powinien budzić podejrzenia istnienia niedoboru 

żelaza, choroby tarczycy lub innych zaburzeń 

endokrynologicznych, takich jak zespół 

policystycznych jajników, ekspozycji na lek, lub 

problemów o etiologii autoimmunologicznej. 

Zależność łysienia typu żeńskiego z ciążą i 

macierzyństwem jest już powszechnie znana. 

   Łysienie typu żeńskiego które występuje bardzo 

często u dorosłych kobiet po menopauzie, 

charakteryzuje się postępującym zmniejszeniem 

gęstości włosów na czubku głowy z zachowaniem 

czołowej linii włosów (skala Ludwiga). Skroniowa 

recesja linii włosów występuje w mniejszym 

stopniu u kobiet niż u mężczyzn. 

   Po szeroko zakrojonych poszukiwaniach na 

PubMed, byliśmy zaskoczeni nie znajdując 

żadnych informacji na temat procesu starzenia się 

włosów, co możne być tłumaczone jako 

genetycznie uwarunkowane skrócenie fazy 

wzrostu włosa (anagenu) z jednoczesną stałą fazą 

spoczynku (talogenem), co prowadzi do 

stopniowego przekształcania się włosów 

ostatecznych we włosy pierwotne.  

Jakie są różnice medyczne?  
Łysienie typu żeńskiego różni się u 

poszczególnych osób. W większości przypadków 

następuje przerzedzenie włosów w części 

frontalnej i środkowej głowy, w innych 

przypadkach mamy do czynienia z łysieniem 

skroniowym i/lub wierzchołkowym (typu 

męskiego). W łysieniu typu żeńskiego może także 

występować utrata włosów na skroniach, co 

może być pierwszym objawem problemu, jednak 

jest to rzadko spotykany symptom, częstszy u 

mężczyzn niż u kobiet.   

W łysieniu typu męskiego zazwyczaj występuje 

symetryczne czołowo-ciemieniowe przesunięcie 

linii włosów. Włosy w środkowej części 

wierzchołka głowy są przerzedzone i cienkie. 

Łysienie postępuje i, prędzej czy później, objawia 

się łysiną na wierzchołku głowy. Pozostałe włosy 

rosną we wzorze układającym się na kształt 

korony nad uszami i karkiem. Jednak również te 

włosy stają się stopniowo coraz cieńsze i 

jedwabiste oraz wolniej rosną.  

Kto cierpi bardziej?  
   Pomimo dużej częstotliwości występowania 

problemu, wiele kobiet mając wrażenie, że 

schorzenie występuje rzadko, czuje się 

niekomfortowo społecznie i psychologicznie.  

   W stosunku do badanych osób, kobiety 

cierpiące na łysienie, podczas wypełnienia 

standardowego kwestionariusza wyrażały 

bardziej negatywne wyobrażenie o swoim ciele i 

wykazywały mniejsze umiejętności 

funkcjonowania adaptacyjnego. Łysienie typu 

żeńskiego jest schorzeniem wyłącznie 

kosmetycznym, które powoduje psychologiczne 

cierpienie dla pacjentów, oraz ma istotny wpływ 

na jakość życia; wobec czego, kobiety szukające 

uznania chcą skutecznych zabiegów, które mogą 

zminimalizować dalszą utratę włosów, 

jednocześnie stymulując wzrost nowych włosów 

lub odrost utraconych wcześniej włosów.  

Leczenie 
   Niestety, żadna terapia lecznicza nie jest w 

stanie zapobiec schorzeniu i obecnie dostępny 

jest tylko jeden sposób leczenia zatwierdzony 

przez Agencję Żywności i Leków (ang. FDA). 

 



 

Zwiększone zainteresowanie i 

zapotrzebowanie na ulepszone, 

skuteczne metody leczenia 

spowodowały ich wzrost. 

Podczas prezentacji istniejących 

sposobów leczenia możemy 

określić: aktywność 

farmakologiczną (PhA), status 

prawny substancji 

farmakologicznych (LS), dobrze 

znaną nazwę handlową 

produktu(ów) (CN), negatywną 

informację i skutki uboczne (NISE). 

Minoxidil - rozszerza naczynia 

krwionośne poprzez pobudzenie 

kanałów potasowych (PhA), lek (LS),  

zatwierdzony przez FDA.  

• Miejscowo minoksydyl 2% 

(Rogaine, Johnson and Johnson, 

New Brunswick, NJ, USA) (CN)  

• Efekty kliniczne są 

nieprzewidywalne. Nadmierne 

owłosienie twarzy (zdjęcie 4), 

alergiczny wyprysk kontaktowy 

(zdjęcie 5) (NISE) 

Finasteryd - swoisty inhibitor typu II 

5 - reduktazy (PhA).  

• Finasteryd dawka dzienna 1 mg 

(Propecia, Merck and Co, Inc, White 

House Station, NJ, USA) (CN)  

• MPHL: Zaburzenia erekcji (NISE)  

• FPHL: leczenie off-label (LS). 

Dutasteryd - inhibitor obu typów I i 

II 5 - reduktazy (PhA).  

• Dutasteryd (Avodart, 

GlaxoSmithKline, Research Triangle 

Park, NC, USA) (CN)  

• MPHL: zaburzenia erekcji (NISE)  

• FPHL: leczenie off-label (LS), 

działanie teratogenne (NISE) 

Spironolakton zmniejsza produkcję 

androgenów nadnerczy i stanowi 

blokadę dla receptorów 

androgennych w tkankach 

docelowych (PhA).  

Niestety, żadna terapia  

lecznicza nie jest w stanie zapobiec 

schorzeniu i obecnie dostępny jest 

tylko jeden sposób leczenia 

zatwierdzony przez FDA. 

• Spironolakton (Aldactone Pfizer 

Inc, Nowy Jork, NY, USA) (CN)  

• MPHL: zaburzenia erekcji (NISE)  

• FPHL: działanie teratogenne, 

zaburzenia miesiączkowania. (NISE)  

• Skutki uboczne spironolaktonu  są 

zależne od dawki, wynikające 

głównie z wpływów aldosteronu na 

poziomie nerek i obejmują 

niedociśnienie, hiperkaliemię, 

zmęczenie, bóle głowy, utratę masy 

ciała, wzrost częstości oddawania 

moczu i suchość skóry. (NISE)  

• Leczenie off-label dla obu płci (LS) 

Octan cyproteronu - syntetyczny 

steroid z właściwościami 

antyandrogenowymi oraz 

antygonadotropowymi o słabej 

aktywności progesteronu (PhA).  

• Androcur (Schering GmbH und Co. 

Produktions KG, Weimar, Niemcy) 

(CN)  

• Przyrost masy ciała, nieregularne 

miesiączkowania, zmniejszenie 

libido, nadwrażliwość piersi, 

feminizacja płodu płci męskiej 

(NISE)  

• Leczenie off-label dla obu płci (LS) 

Analogi prostaglandyn (PGA) – 

wywołanie fazy anagenu w 

mieszkach włosów będących w fazie 

telogenu poprzez ukierunkowanie 

brodawek skórnych (PhA).  

• Latanoprost (Xalatan Pfizer Inc), 

Trawoprost (Travatan Alcon 

Laboratories Inc, Fort Worth, 

Teksas, USA) (CN)  

• zapalenie mieszków włosowych, 

rumień i uczucie pieczenia (NISE)  

• Leczenie off-label dla obu płci (LS)  

• Bimatoprost (Latisse, AllerganInc) 

jest jedynym zatwierdzonym przez 

FDA środkiem do stosowania 

miejscowego w leczeniu utraty rzęs.  

Ketokonazol – przeciwgrzybicza 

pochodna imidazolu o działaniu 

przeciwzapalnym,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skutki uboczne przeszczepu 

włosów 

 

Blizny 

Zakażenie skóry 

Zapalenie mieszków włosowych 

Obrzęk 

Ból pozabiegowy 

Ból głowy 

Nieregularny lub opóźniony 

wzrost włosów 

Krwawienie 

Drętwienie skóry głowy 

 

 

Tabela 1. Skutki uboczne 

przeszczepu włosów 

 

Zdj.4. Nadmierne owłosienie twarzy, źródło: gogle.com 

Zdj.5. Alergiczny wyprysk kontaktowy 

Zdj.6. Skutek uboczny przeszczepu włosów 

Zdj.7. Zapalenie mieszków włosowych po 

przeszczepie włosów 



 

Utrata włosów jest problemem zarówno 

kosmetycznym, jak i psychologicznym. 

 

anty-androgennym oraz hamującym biosyntezę 

steroidów nadnerczy, jąder i androgenów (PhA).  

• Leczenie off-label dla obu płci, z wyjątkiem 

bezpośredniego związku schorzenia z łojotokiem (LS) 

 

Estrogeny zmniejszają czas trwania fazy spoczynkowej 

(telagenu) i zwiększają czas trwania fazy anagenu w 

skórze głowy (PhA).  

• Łysienie typu żeńskiego: beta receptor estrogenowy 

oraz polimorfizm w aromatazie genu kodującego 

(CYP19A1) we włosach sugerują wpływ estrogenów na 

fazy wzrostu mieszków włosowych (PhA)  

• Europa: estrogeny stosowane miejscowo są 

dostępne w leczeniu łysienia typu żeńskiego (LS) 

 

Zabieg przeszczepu włosów Chirurgiczne leczenie 

łysienia było pomyślnie przeprowadzane w ciągu 

ostatnich 4 lat (LS).  

• Głównym problemem jest pokrycie powierzchni 

skóry pozbawionej włosów mieszkami włosowymi 

dawcy w ilości zapewniającej skuteczność zabiegu 

(NISE). Technika mikroprzeszczepu sprawia, że wygląd 

jest bardziej naturalny w porównaniu do  starszej 

techniki wszczepiania małych powierzchni pokrytych 

mieszkami na okolicę biorczą .  

• Próbowano zmniejszać powierzchnię skóry głowy, 

aby zredukować wielkość powierzchni skóry, która ma 

być poddana przeszczepowi włosów. 

• Procedura transplantacji jest często czasochłonna, 

niewygodna i droga, i może nie zapewnić końcowego 

wyleczenia problemu, nawet po wielu zabiegach (NISE) 

(Tabela 1) (zdjęcie 6/7) 

 

Mikropigmentacja - implantacja pigmentu na 

powierzchni wypadania włosów pełniąca funkcję 

dekoracyjną i maskującą (rysunek 8) Mikropigmentacja 

nie jest zabiegiem medycznym. (LS)  

• Zakażenie, zapalenie mieszków włosowych, oraz 

alergiczne zapalenie skóry (NISE) 

Ważne jest wczesne zdiagnozowanie oraz 

natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Wybór 

odpowiedniego lekarza mającego leczyć pacjenta 

cierpiącego na utratę włosów jest problematyczny ze 

względu na fakt, że wiele przypadków jest wynikiem 

zaburzeń hormonalnych, co zwykle jest leczone przez 

lekarzy ginekologów, urologów, endokrynologów i 

dermatologów. Chociaż obecnie istnieje niewiele 

leków dopuszczonych do użycia w leczeniu łysienia obu 

płci, nie ma zbyt dużej ilości  alternatywnych opcji, 

które mogą zostać zastosowane z relatywnie 

niewielkimi skutkami ubocznymi. 

 

Nowe medyczne podejście 

 

Jednym z nowych potencjalnych metod leczenia 

łysienia (androgenowego i nieandrogenowego) jest 

użycie wyrobów medycznych CE klasy III do 

ostrzykiwania skóry głowy lub zastosowanie ich przy 

użyciu urządzeń mikroigłowych. Główne założenia 

medyczne dotyczące nowego podejścia dotyczą 

zapewnienia bezpieczeństwa, zminimalizowanie 

skutków ubocznych podczas długotrwałego leczenia 

oraz skuteczność terapii. 

   XL Hair® to nowa szansa w leczeniu różnych typów 

łysienia oraz symptomatycznej utraty włosów. Produkt 

został opracowany zgodnie z rozporządzeniami Unii 

Europejskiej (zdjęcie 9). Produkt był testowany i okazał  

Zdj. 8. Efekty mikropigmentacji przed i po zabiegu 

Zdj. 9. Urządzenie medyczne XL Hair klasy III 



  

Się możliwy do zastosowania w implantacji, 

antyalergiczny, nie wykazał działania teratogennego, 

cytotoksycznego, ani rakotwórczego. Formuła XL Hair® 

została stworzona do powierzchownych i głębokich 

ostrzykiwań skóry, i jest oparta na najczystszych i 

najbardziej skutecznych składnikach o działaniu 

synergicznym. Nie skrzyżowane HA pochodzenia 

biotechnologicznego nie odzwierzęcego zapewnia: 

działanie antyoksydacyjne, stymulację przemiany i 

reorganizację macierzy. Kwas hialuronowy 3,0 mg/ml 

jest zawarty w XL Hair® powodując biorewitalizację 

(BS, 52, 38 mg/ml) i pomagając w transporcie 

substancji czynnych z BS. Do złożonych składników 

aktywnych BS należą: czynniki wzrostu GF (Rh 

Polipeptide-1, peptyd miedzi), kwas 

dezoksyrybonukleinowy, aminokwasy (alanina, kwas 

foliowy, leucyna, walina, tyrozyna, glicyna, histydyna, 

izoleucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, prolina, 

seryna, treonina, itp.), pierwiastki śladowe (Ca, Fe, K, 

Mg, Mn, Na, P, Se, itp.), witaminy (witamina A, PP, B, 

H, itp.), terpeny (kwercetyna), kwasy tłuszczowe (kwas 

oleinowy, kwas linolowy), flawonoidy (rutyna, 

kemferol), przeciwutleniacze (kwercetyna, kwas 

cytrynowy, ginkgolidy A- B-C- M), NAD, NADP. 

   Ostatecznym celem składników aktywnych jest 

naprawa i do stymulacja wzrostu włosów, zwiększenie 

ich grubości poprzez poprawę odżywiania skóry i jej 

obrony przed wewnętrznym i zewnętrznym stresem 

oraz czynnikami szkodliwymi. Czynniki wzrostu 

fibroblastów (FGF) i ich receptory kontrolują szeroki 

zakres funkcji biologicznych regulując proliferację 

komórek, ich przetrwanie, migrację i różnicowanie. 

Ponadto, kolejnym celem jest dostarczenie peptydu 

miedzi do podstawy mieszków włosowych, co pomaga 

wzmocnić włosy, jednocześnie stymulując mieszki do 

produkcji silnego włosa, wspomaga krążenie krwi w 

skórze głowy oraz rewitalizację mieszków włosowych.     

   Kolejna grupa składników znana jako suplementy 

odżywcze, zawierająca witaminy, minerały i/lub 

przeciwutleniacze, może wspomagać wzrost i zdrowie 

włosów. Witaminy są niezbędnym elementem i 

odgrywają ważną rolę w metabolizmie komórkowym. 

  Witaminy są uważane za "mikroelementy" i 

występują tylko w bardzo małych ilościach w obrębie 

komórek, ale są niezwykle ważne jako koenzymy. 

Aminokwasy posiadają kilka funkcji: funkcję 

magazynowania energii (białka mogą być 

zdegradowane do acetylo-CoA i powodować cykl 

Krebsa), funkcję integracji endokrynalnej (hormony), 

funkcję informacyjną (receptory błonowe, sygnały 

wewnątrzkomórkowe). 

   Pierwiastki śladowe (Skład XL Hair®: Ca, Fe, K, Mg, 

Mn, Na, P, Se, itp.) mają wpływ na wiązania, transport i 

uwalnianie tlenu, wyzwalają lub przyjmują elektrony w 

reakcji redukcji lub utleniania, kompensują odżywianie 

komórek i pełnią rolę konstrukcyjną w ważnych 

cząsteczkach biologicznych. Największą grupę w 

procesie biorewiatlizacji stanowią przeciwutleniacze. 

Mechanizmy poprzez które przeciwutleniacze działają 

na poziomie komórkowym i cząsteczkowym obejmują 

funkcje w ekspresji i regulacji genu, apoptozę i 

transdukcję sygnału. 

   Przeciwutleniacze uczestniczą w procesach 

metabolicznych i homeostazy oraz pomagają naprawić 

uszkodzone cząsteczki biologiczne przeciwutleniaczy i 

enzymów obronnych, które są głównie 

wewnątrzkomórkowe. Dzięki swojej unikalnej formule, 

produkty XL Hair® & Reparestim Hair® & AD Hair® do 

codziennej pielęgnacji włosów stanowią kapilarne 

regeneratory które ożywiają i wzmacniają włókna 

kapilarne przez większy wkład podstawowych 

składników odżywczych we wzrost naczyń 

włosowatych i działania stymulujące czynników 

wzrostu włosów. Produkty o działaniu miejscowym 

(Reparestim Hair®) oraz do użytku codziennego (AD 

daily care Hair®) są to substancje analogiczne (o 

podobnej formule) do produktu XL Hair ® służącego do 

ostrzykiwania skóry głowy, zalecane do stosowania 

jako produkty uzupełniające w leczeniu utraty włosów. 

 

Badania kliniczne 
 

Wieloośrodkowe, otwarte, nie-porównawcze badania 

pilotażowe przeprowadzono w klinikach medycznych 

w Hiszpanii, Holandii i Rumunii, na grupie 47 

pacjentów (32 kobiet i 15 mężczyzn), którzy szukali 

pomocy medycznej w związku z utratą włosów. 

Rozpoznanie łysienia to połączenie szczegółowego 

opracowania historii pacjenta, w tym również jego 

rodziny, historii społecznej i medycznej, oraz 

kompleksowego badania fizykalnego z odpowiednimi 

badaniami. Hamilton odniósł się do wzajemnego 

oddziaływania androgenów, czynników genetycznych 

oraz wieku w rozwoju łysienia i opracował precyzyjne 

metody klinicznej oceny utraty włosów. 

Klasyfikacja Hamiltona została później zmodyfikowana 

przez Norwooda i została użyta podczas badania. Test  



 

Test ciągnięcia i bezinwazyjna 

metoda badania mikroskopowego 

włosów z użyciem przenośnego 

systemu video (Menard) zostały 

uwzględnione w badaniu. Kryteria 

wykluczenia obejmowały historię 

poważnych chorób alergicznych, 

powierzchownych infekcji skóry, 

zmian skórnych na głowie, 

nadwrażliwości lub alergii, historię 

choroby autoimmunologicznej, 

terapii korowej lub 

immunosupresyjnej, ostrego 

reumatyzmu, powtarzalnych angin, 

zapalenie wsierdzia, stosowania 

leczenia przeciwzakrzepowego, 

łysienia bliznowatego, ciąży i 

laktacji. Pacjenci podpisali 

formularze zgody i zezwolili na 

wykorzystanie zdjęć przed i po ich 

powstaniu.  

 XL Hair® (Aesthetic Dermal, 

Hiszpania) urządzenie medyczne CE 

klasy III służące do ostrzykiwania 

skóry głowy, 3 ml na fiolkę, 

jednorazowego użytku; Reparestim 

Hair® (Aesthetic Dermal, Hiszpania) 

3 ml sterylnego roztworu do 

miejscowej aplikacji za pomocą 

sterylnego mikroigłowego 

urządzenia medycznego klasy IIa AD 

Roll TD® + Stamp (Aesthetic Dermal, 

Hiszpania), 0,5 mm, 600 igieł na 

wałku, 12 igieł na stemplu, 

jednorazowego użytku; oraz AD 

Daily Care Hair® (Aesthetic Dermal, 

Hiszpania) roztwór 100 ml do 

użytku osobistego. 
Zastrzyki XL Hair ® oraz Reparestim 

Hair do aplikacji wraz z urządzeniem 

mikroigłowym AD Roll TD® + Stamp 

używane raz w tygodniu na obszarze 

wypadania włosów, łącznie 8 sesji (8 

tygodni). Spray AD Daily Care Hair® jest 

zalecany do stosowania bezpośrednio 

na skórę głowy wraz z lekkim 

wmasowaniem celem zapewnienia 

właściwego rozmieszczenia produktu 

na obszarze objętym łysieniem. Spray 

powinien być stosowany 2 razy 

dziennie, 3 razy w tygodniu w ciągu od 

12 do 24 tygodni. Skuteczność została 

określona w 3-cim i 6-tym miesiącu. 

Możliwe działania niepożądane także 

zostały ocenione. 
   Pacjenci oraz lekarze  ocenili 

satysfakcję z wyników procesu po 

zakończeniu leczenia w 

czteropunktowej skali (1=wynik 

niesatysfakcjonujący,  2=wynik 

zadowalający, 3=wynik dobry, 

4=wynik doskonały). 

Wyniki  
W czasie badań klinicznych 

zakwalifikowano 47 pacjentów (32 

kobiet i 15 mężczyzn), w wieku 35-

50 lat, którzy wymagali leczenia z 

powodu łysienie 

niebliznowaciejącego o nasileniu od 

umiarkowanego do ciężkiego 

dotyczącego różnych obszarów 

głowy: wierzchołka, czoła i skroni. 

Kryteriami włączenia do badania 

były dowody kliniczne łysienia 

niebliznowaciejącego o nasileniu od 

umiarkowanego do ciężkiego w 

przypadku mężczyzn oceniane w 

skali Norwood-Hamilton od IIa do V, 

a w przypadku kobiet oceniane w 

skali Ludwiga od I do III. Czas 

trwania postępującej utraty włosów 

wynosił od 5 do 10 lat. 50% 

pacjentów poddanych było 

wcześniej innym formom leczenia, 

w tym 2% za pomocą Minoxidil 

(Rogaine), finasterydu, 

suplementów diety lub innych 

preparatów do codziennej 

pielęgnacji, jednak bez 

zadowalających rezultatów. 

   Po analizie anamnestycznych 

danych, wyniki są następujące: 

ponad 50% pacjentów ma problemy 

z włosami natury genetycznej, 32% 

pacjentów narzeka na  stresujące 

życie, 16% pacjentów cierpiało na 

problemy związane z utratą włosów 

z powodu ciąży, 10% z powodu 

menopauzy, a jeden pacjent ma 

nadciśnienie. 30% pacjentów z  
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kobiet ma anemię o różnym stopniu 

nasilenia. 50% pacjentów z grupy 

kobiet korzysta z antykoncepcji 

hormonalnej od ponad 6 miesięcy, a 

40% kobiet dłużej niż 2 lata. 60% 

grupy kobiet stosowało dietę lub 

miało deficyt substancji odżywczych 

w okresie 6 miesięcy/1 roku. W obu 

grupach 0% pacjentów miało 

kontakt z jakąkolwiek znaną toksyną 

lub promieniowaniem.  Więcej niż 

10% pacjentów z obu grup miało 

ataki łojotokowego zapalenia skóry 

więcej niż jeden raz, ale tylko 5% z 

nich uzyskało potwierdzenie 

diagnozy  podczas konsultacji 

dermatologicznej. Wszyscy pacjenci 

ukończyli badanie.  

W grupie kobiet, estetyczna 

poprawa była znaczna, zaczynając 

od 8-ego do 12-ego tygodnia w 

porównaniu do stanu przed 

leczeniem (zdjęcie 10/11). W 12-

tym tygodniu 61% kobiet 

stwierdziło zatrzymanie utraty 

włosów. Wzrost nowych włosów 

znacznie się nasilił w ciągu 24 

tygodni u 73% kobiet (zdjęcie 

12/13). U 41% mężczyzn aktywny 

proces utraty włosów zakończył się 

w ciągu 12 tygodni.  

Wzrost nowych włosów znacznie się 

nasilił w ciągu 24 tygodni u 63% 

mężczyzn (zdjęcia 

14/15/16/17/18/19/20/21) 

   60% pacjentów w obu grupach 

wykazało wysoki wskaźnik 

zadowolenia: od wyniku dobrego do 

wyniku doskonałego. 

Nieoczekiwanie, więcej niż 85% 

pacjentów (tylko 61% osiągnęło 

dobre kliniczne wyniki!) w grupie 

mężczyzn zadeklarowało bardzo 

wysoki stopień zadowolenia z 

leczenia przez zastrzyki i 

produktami do codziennego 

stosowania opieki. Pacjenci ci są 

zmotywowani, aby kontynuować 

lub powtórzyć cykl leczenia. 

 

SKUTKI UBOCZNE  

 

Niektórzy pacjenci zaobserwowali 

niepożądane skutki leczenia, takie 

jak obrzęk i wybroczyny, które 

ustępowały w ciągu 24 i 48 godzin. 

Wnioski 
 

   Wyniki badania klinicznego 

wskazują, że zastrzyki z użyciem XL 

Hair®  oraz Reparestim Hair TD® 

stosowane za pomocą urządzenia 

mikroigłowego (AD Roll TD® + 

Stamp) i połączone z produktami do 

codziennej pielęgnacji AD Daily Care 

Hair® są skuteczną techniką leczenia 

utraty włosów w różnych typach 

łysienia. Wyniki wskazują, że 

śródskórne zastrzyki z użyciem XL 

Hair®  oraz Reparestim Hair TD® 

stosowane za pomocą urządzenia 

mikroigłowego (AD Roll TD® + 

Stamp) i połączone z produktami do 

codziennej pielęgnacji AD Daily Care 

Hair® indukują aktywację mieszków 

włosowych, które powodują 

rozszerzenie fazy anagenu oraz 

skrócenie fazy telogenu, odwracając 

miniaturyzacjęmieszków 

włosowych, zatrzymując utratę 

włosów i stymulując wzrost nowych 

włosów.   Protokół aplikacji i 

częstotliwości leczenia został 

dostosowany do płci. W celu 

optymalizacji wyników, stosowanie 

produktu AD Daily Care Hair® nie 

może być krótsze niż 6 miesięcy, co 

oznacza, że regularna codzienna 

pielęgnacja w domu jest bardzo 

ważna dla utrzymania rezultatów. 

Największa skuteczność była 

obserwowana w przypadku 

symptomatycznej utraty włosów u 

kobiet: po ciąży, w okresie 

karmienia, stresu, lub śmierci. 
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W łysieniu typu męskiego, co jest 

związane z łysieniem 

androgenowym, wyniki są 

zadowalające, ale wymagają 

dalszych badań. Pacjent cierpiący na 

łysienie androgenowe powinien być 

leczony dłużej: przynajmniej raz na 

okres od jednego do dwóch tygodni 

przez okres 12 tygodni. 60% 

pacjentów z obu grup było 

zadowolonych z wyników po 24 

tygodniach leczenia. Biologiczne i 

farmakologiczne funkcje XL HAIR® 

(Reparestim® Hair) nie zostały 

jeszcze w pełni zbadane. 
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