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Na jeseň nepadá

„Nikdy nedovoľte, aby ste oplešateli. Najhoršia
vec, ktorá sa mužovi môže stať je plešina,“
neodpustil si poznámku na margo straty vlasov
45. americký prezident. Náš názor je, že sa
stávajú aj horšie veci, no s istotou môžeme
povedať, že masívne vypadávanie vlasov
na zdravom sebavedomí nikomu nepridá.

O

tom, že vlas má určité fázy rastu a vlasy
sa pravidelne obmieňajú, už väčšina z nás
počula. Prečo ale vlasy padajú
vo zvýšenej miere práve na jeseň? Teóriu, že medzi ročným
obdobím a mierou vypadávania vlasov môže existovať súvislosť, potvrdzuje aj vedecká štúdia s názvom Sezónnosť
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straty vlasov, ktorú publikoval
British Journal of Dermatology v roku 2017 a zbierala dáta
od roku 2004. Po trinástich rokoch zhromažďovania údajov
preukázala, že páni na internete najčastejšie vyhľadávali heslá o vypadávaní vlasov
vždy v pravidelne sa opakujúcich obdobiach. Najčastejšie
naťukávali do svojich počíta-

čov otázky týkajúce sa nadmernej straty vlasov počas
leta a potom v jesenných mesiacoch. Pritom tieto vyhľadávania boli v tomto období
najintenzívnejšie na obidvoch
pologuliach po celom svete.
Najnižšia miera vyhľadávania
bola počas jarných mesiacov.
Z toho je možné predpokladať, že práve na jeseň a v závere leta ľudí najčastejšie trápi rednutie účesu, pričom po
prvú pomoc si už v tejto dobe najčastejšie zájdeme práve k »doktorovi Internet«.
Celosvetovo používaný vyhľadávač tak práve s príchodom
jesene najčastejšie odpovedá na otázky „Prečo mi padajú vlasy?“, „Ako zastaviť plešatosť?“ a podobné volania
o pomoc.

Vedci sa preto zamerali na
fakt, prečo práve na jeseň sa
naše vlasy porúčajú častejšie.

VLASY SA OBMIEŇAJÚ
CELÝ ŽIVOT
„Hoci s vypadávaním vlasov
je spájaná teplota ovzdušia,
je pravdepodobné, že existujú
iné faktory, ako napríklad UV
index, ktoré môžu pomôcť vysvetliť vzťah medzi ročným obdobím a vypadávaním vlasov,“
uvádza autor štúdie dermatológ z Univerzity Johna Hopkinsa v americkom štáte Maryland doktor Shawn Kwatra. UV
index sa vzťahuje k intenzite
ultraﬁalového žiarenia, z čoho
vyplýva, že práve UV žiarenie
môže ovplyvniť vypadávanie
vlasov. Ak stratíte približne 50100 vlasov za deň (čo sa môže

zdať veľa) vedzte, že ide o fyziologický jav a neprepadajte
panike. Vlasy majú totiž svoj
časovo limitovaný život, ktorý trvá 4-6 rokov. Počas tohto
obdobia prechádzajú 4 fázami
životného cyklu. Posledná fáza
sa nazýva telogén. Vlasy už nerastú, stagnujú a napokon vypadávajú. Ak si ale v umývadle
či na hrebeni nachádzate väčšie množstvo vypadnutých vlasov ako zvyčajne, mali by ste
spozornieť. Na pokožke hlavy
sa nachádza asi 100 tisíc folikulov a z každého folikulu vyrastá 3-5 vlasov. Vďaka tomu,
že každý vlas je v inej fáze životného cyklu, nevypadávajú
naraz ale jednotlivo, čo umožňuje kontinuálnu obmenu vlasov bez toho, aby sme to spozorovali.
Výskumy tiež dokazujú, že
v lete a na jeseň je počet vlasov, nachádzajúcich sa v telogénnej fáze najvyšší. Zdravé
vlasy sa teda fyziologicky neustále obmieňajú. Podmien-

Radí MUDr. Ján Popovič, odborník na transplantáciu vlasov
MUŽSKÁ PLEŠATOSŤ
JE NAJČASTEJŠIA

kou pre ich prirodzený rast
a obmenu je zdravý životný
štýl. Veľký význam má i strava, ktorá musí obsahovať všetky látky, potrebné pre rast vlasov. Popri bielkovinách sem
patria najmä vitamíny skupiny B a minerály, medzi ktorými dominuje zinok a selén.

Asi najznámejšia diagnóza spojená s úbytkom porastu hlavy je androgénna alopécia, ktorej sa ľudovo hovorí mužská plešatosť. Páni
sa s ňou potýkajú nezriedka už od
svojich 20 rokov, ale postihuje aj
ženy. Pri podozrení na alopéciu
je potrebné určiť, či ide o infekciu
alebo je príčinou autoimunitné
ochorenie. Diagnózu však môže
stopercentne určiť iba lekár. Kým
v prípade infekcie vlasy niekedy
dorastú sami, v druhom prípade
je strata nezvratná. Dá sa však riešiť – jedinou účinnou metódou
v tomto prípade je transplantácia
vlasov, keď sa odumreté vlasové
cibuľky nahradia živými cibuľkami, schopnými produkovať vlasy.

KEDY UŽ NAOZAJ IDE
DO TUHÉHO?
Sú však i stavy, kedy je vypadávanie vlasov nadmerné. Môže
ísť o prechodný jav, spôsobený rôznymi ochoreniami alebo jav trvalý, kedy sa uplatňujú dedičné faktory. V takýchto
prípadoch vitamíny a najrôznejšie doplnky stravy nepomôžu. Je potrebné odstrániť príčinu a folikuly, z ktorých vlasy
vyrastajú, sa obvykle spamätajú. Ak sú však zničené, pomôže len transplantácia vlasov. Vtedy je vhodné obrátiť na
sa odborníkov, ktorí sa transplantácii vlasov venujú profesionálne.

TIP!

Účinná výživa vlasov
sov
Esencia proti vypadávaniu vlasov radu
Regenero maďarskej kozmetiky Helia-D
pri pravidelnom používaní znižuje vypadávanie vlasov, posilňuje ich a ozdravuje.
V prípade životodarných vlasových folikul
zároveň pomáha naštartovať rast vlasov.
Spolu s posilňujúcim šampónom optimalizuje zdravie mastných vlasov i mastiacej
sa pokožky a pomáha vlasovej pokožke
zbaviť sa lupín. Esencia proti vypadávaniu
vlasov spolu s posilňujúcim šampónom teraz v lekárňach aj v darčekovej kazete.
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ypadávanie vlasov postihuje čoraz viac mužov,
ale i žien. Kým u mladších žien býva príčinou
straty vlasov nevhodná starostlivosť, zlá životospráva či hormonálne zmeny po pôrode, vo vyššom
veku nás o korunu krásy pripravuje testosterón.
Mužský pohlavný hormón testosterón, ktorý vlastne robí mužov mužmi, má aj svoju odvrátenú stránku. Jeho pôsobením sa
vlasové cibuľky postupne miniaturizujú, vlas sa stenšuje, až nakoniec vlasová cibuľka odumiera.
Tento nepriaznivý účinok testosterónu sa u niektorých pánov prejavuje už vo veku okolo 20 rokov,
stáť môže ale aj za rednutím vlasov u žien, pričom po menopauze
už býva strata vlasov trvalá. Hoci každý vlas raz vypadne (rastový cyklus sa obvykle pohybuje v rozmedzí 4 – 6 rokov), ak vás
vlasy opúšťajú vo zvýšenej miere, mali by ste spozornieť. „Najlepší spôsob, ako premýšľať o raste vlasov, je predstaviť si záhradu.
To, ako rastú jej jednotlivé rastliny, závisí od toho, čo sa deje pod
zemou,“ hovorí odborník na transplantáciu vlasov, MUDr. Ján Popovič. „Cyklus rastu vlasov ovplyvňujú niektoré lieky, chemické látky,
choroby a infekcie, stres, trauma
a podobne. Vlasy môžu vypadávať
i po častom česaní či necitlivom
používaní farieb a iných preparátov na vlasy založených na chémii. Po odstránení príčiny sa cyklus rastu vlasov obvykle upraví,“
dodáva lekár.

KEĎ SÚ NA VINE
HORMÓNY
Mnohí muži s problémom trvalého vypadávania vlasov zápasia už
v pomerne mladom veku, ale ako
hovorí odborník, príčina nie je vo
výške hladiny testosterónu v krvi,
ale v miere citlivosti vlasových korienkov na vplyv tohto hormónu.
„Muži s vysokou mierou citlivosti na derivát testosterónu začínajú
plešatieť už okolo 20. roku života
a táto časová hranica sa neustále posúva dopredu. Muži s nízkou
alebo minimálnou mierou citlivosti na testosterón plešatejú len
nepatrne alebo vôbec,“ hovorí
doktor Popovič. A prečo sa vlasy
z mužských hláv strácajú nepravidelne, najskôr tvorením »kútov«,
ktoré sa zväčšujú a splývajú s ostatnými lysými časťami? „Zatiaľ
čo zadnú časť hlavy pokrýva koža s vlasovými cibuľkami odolnými na testosterón, horná a predná
časť hlavy je pokrytá kožou, ktorej vlasové cibuľky sú na testosterón citlivé,“ vysvetľuje odborník
na transplantáciu vlasov. V tomto
prípade už vodičky ani mastičky
nepomáhajú a jediným účinným
a trvalým riešením straty vlasov je
transplantácia vlasových folikulov, ktorá je vhodná aj pre mužov,
aj pre ženy. Navyše, najmodernejšia technika transplantácie vlasových folikulov, označovaná ako
FUE (Follicular Unit Extraction),
je nebolestivá, pretože sa vykonáva v lokálnej anestézii a pacient sa rýchlo vracia do bežného života.

Zdroj foto:www.drpopovic.sk

len lístie

Keď testosterón škodí…
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