
Čo je alopécia 
Ide o neinfekčné ochorenie, ktoré má za následok vypadávanie vlasov a stratu  ochlpenia. Vypadávanie 
chlpov zvyčajne neriešime, ale vypadávanie vlasov nás vie poriadne potrápiť. 

Vypadávanie vlasov trápi po celom svete viac ako 50% populácie. Za ubúdanie vlasového porastu u 
mužov môžu predovšetkým gény, u žien hormóny, stres, vek, choroby, zlá životospráva, nevhodné 
vlasové prípravky (obsahujúce SLS a parabény) a tiež vlasové strihy. 

Alopécia – ohraničená strata vlasov, ktorú lekári rozdeľujú na jazviacu a nejazviacu. Pri alopécii s tvorbou 
jaziev je šanca návratu rastu vlasov menšia. Ako určite neušlo vašej pozornosti, vlasy sa v priebehu života 
menia. Kojenec má vlásky veľmi jemné – lanugo. Bez pigmentu a stále jemné vlasy majú deti 
v predpubertálnom veku tzv. velusové vlasy, ktoré v puberte nahradia pigmentované vlasy – terminálne. 

Nejazviaca alopécia 

Spôsobuje vírusové infekcie alebo zápaly, vďaka čomu na danom mieste prídeme úplne o vlasy. Pokiaľ 
alopécia vzniká opakovane na konkrétnych miestach ťahom alebo tlakom, hovoríme o alopécii traumatickej, 
ktorú spôsobujú nevhodné prikrývky hlavy a tiež ozdoby, nevhodne vykonané kozmetické úkony a masáže. 
Negatívny vplyv na vlasy má aj intenzívne plávanie. Liečba – skúšajú sa účinky retinoidov (deriváty 
vitamínu A) a UV žiarenie typu A, táto terapia je známa pod názvom PUVA. Revalid pre koho je 
vhodný? 

Jazviaca alopécia 

Spôsobujú ju bakteriálne, hubovité a vírusové infekcie, nádorové ochorenia alebo mechanické a fyzické 
poškodenie. Prejavy – v oblasti temena a v hornej časti hlavy vznikajú nenápadne jemné lysinky, 
vypadávajú ako šľapaje v snehu, a preto sa im tak aj hovorí. Liečba – priaznivo pôsobia kortikosteroidy. 

Liečba alopécie 
Najrozšírenejším typom alopécie je alopecia areata – ohraničená strata vlasov. Alopécia a jej liečba sa 
delí na podpornú liečbu – kde sa nasadzujú vitamíny, stopové prvky, aminokyseliny s obsahom síry 
a vhodné šampóny (bez SLS, SLES, parabénov) na hĺbkové vyčistenie vlasovej pokožky. Lokálna liečba 
vrátane ožarovania UV zdrojmi. Pri dlhotrvajúcom postihnutí je doporučovaná aj chirurgická liečba. 

Alopécia a jej liečba – pokiaľ sa Vám začnú tvoriť ostrovčeky s vypadanými vlasmi, určite sa nesnažte 
túto nepríjemnosť iba kamuflovať, ale vyhľadajte dermatológa či trichológa. Od odborného lekára sa 
dozviete, že priaznivo pôsobí užívanie lokálnych kortikosteroidov a minoxidilu. Žiaľ po ukončení liečby sa 
toto ochorenie môže vracať. Využívajú sa chirurgické metódy, kde sa na postihnuté miesto implantujú 
zdravé vlasy – transplantácia vlasov. Ak ide o infekčnú alopéciu, snažíme sa čo najrýchlejšie odstrániť 
príčiny infekcie. 

Ložiskové vypadávanie vlasov 

Pri ložiskovom vypadávaní vlasov sa využíva terapia s ultrafialovým žiarením. Treba dbať na dôkladné 
prekrvenie pokožky, ktoré zredukuje vypadávanie vlasov. Efektívna je transplantácia vlastných vlasov. 
Liečba medikamentmi znižuje intenzitu premeny testosterónu (mužského pohlavného hormónu), 
a u žien sa používa perorálna antikoncepcia. Doporučujeme vhodné vitamíny na vlasy. 

Neustále platí dodržiavanie zásad racionálnej výživy, používanie vhodných šampónov proti vypadávaniu 
vlasov (bez SLS a parabénov), odstraňovanie príčin mechanického a infekčného poškodenia, posilňovanie 
imunity a pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu. 



Alopécia areata 
predstavuje autoimunitné ochorenie kože, ktoré má za následok vypadávanie vlasov a tvorbu lysín. 
Alopecia areata je rozšírené ochorenie, trpí ním viac ako štyri milióny Európanov . 

 

Alopecia areata je spôsobená problémami s imunitným systémom (telu prirodzenou obranyschopnosťou 
proti infekciám a chorobám). Častejšie sa vyskytuje u ľudí s autoimunitnými poruchami, ako je zvýšená 
funkcia štítnej žľazy (hypertyreóza), diabetes či Downov syndróm. 

Vedci predpokladajú, že gény niektorých ľudí sú viac náchylné k vzniku alopecie areata. Ak vo vašej rodine 
trpí týmto ochorením jeden z piatich ľudí, ste k vzniku tejto choroby náchylnejší. Alopecia areata sa môže 
objaviť v každom veku. 

Nie každý človek stratí všetky vlasy na hlave alebo na tele. Tento proces nastáva len u 5 percent ľudí. Vlasy 
často narastú znova, ale znova môžu tiež vypadnúť. 

Alopecia nie je nákazlivá, takže sa nemusíte obávať, že vás ňou niekto nakazí. U ľudí trpiacich touto 
chorobou imunitný systém napadá vlasové folikuly (štruktúry, ktoré obsahujú korienky vlasov), čo 
spôsobuje vypadávanie vlasov. Výsledkom sú jemné a riedke vlasy, ktoré môžu úplne vypadnúť. Táto 
choroba sa najčastejšie vyskytuje u inak zdravých ľudí. 

Symptómy alopecie areata 
Existuje len veľmi málo príznakov alopecie. Príznaky sa pohybujú v rozmedzí od mierneho až ťažkého 
vypadávania vlasov, ktoré môžu alebo nemusia byť trvalé. Nižšie sú uvedené aspoň niektoré najčastejšie 
príznaky: 

 Náhla strata vlasov 
 Rozsiahle vypadávanie vlasov 
 Ubúdanie vlasov 
 Plešatenie 
 Hladké, okrúhle lysiny 
 Rednutie vlasov 
 Zastavenie rastu vlasov 
 Strata vlasov na pokožke hlavyalebo kdekoľvek na tele 
 Svrbenie pokožky hlavy 
 Šupinaté škvrny na pokožke hlavy 
 Bolesť vlasovej pokožky 

 



Väčšie riziko vzniku alopecie areata máte, ak: 

 Trpíte alergiami 
 Máte ochorenie imunitného systému 
 Zažili ste alopéciu alebo vypadávanie vlasov v mladom veku 
 Alopécia či vypadávanie vlasov sa vyskytuje vo vašej rodine 

Liečba alopecie areata 
Existuje celý rad procedúr pre liečbu , ale žiadna nie je úplne účinná pre každého človeka. Každý človek 
reaguje na liečbu inak. Niektoré z dostupných procedúr majú vysoké riziko nežiaducich účinkov. 

Najčastejšie sa na alopeciu areta používa liečba kortikostereodimi. Kortikosteroidyové krémy sú aplikované 
na lysiny a sú obľúbenou liečbou u dermatológov, hoci je táto liečba účinná len pre tie najmiernejšie 
prípady. V niektorých prípadoch použité kortikosteroidy môžu spôsobiť nežiaduce účinky, ako je rednutie 
kostí. 

Akýkoľvek typ vypadávania vlasov môže ľuďom spôsobovať stres a nepríjemné pocity, takže by ste mali 
navštíviť svojho praktického lekára a prekonzultovať s ním možnosti liečby. 

Ak chcete liečiť vypadávanie vlasov z kozmetických dôvodov, obľúbenými liekmi sú finasterid a minoxidil. 
Alopecia areata sa zvyčajne lieči steroidnými injekciami, aj keď je v niektorých prípadoch možné použiť 
steroidný krém, gél alebo masť. 

 


