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VLASY TVORI ]EN SPATNE
POSTRADATE LNOU SOUČÁST
t-IDSKÉHo vZHLEDU. NENí DIVU, v
Žr pŘl ]E]ICH NADMĚBNÉ ZIBÁIĚ
LECKDo zaČNE PRoPADAT PANlCE.
pŘlpnnvllA: ZDENA
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ěkdy' zvlaště mluví-li se
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o ženách, jsou vlasy na_
zwány korunou krasy.
Je to ale koruna snadno zranitelná a záwslá na celkovém starnr
organismu. K\mli nemocem
vlasri dokonce v rámci kožního
Iéka ství vznikla special ízace
nr aná

klinická tricholo gie.
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Zffátavlasri a tvorba lysin se
v medicíně nazyvá alopecie.
Z nékolika rttznych drivodri se
mohou ve kštici tvo it ohraničená lysá ložiska _ sem patff jizwcí
alopecie nebo alopecia areata,
kdy se okrouhlá lysá ložiska
objevují nejen na hlavě, ale i na
dalšíchochlupen; ch častech
těla. Léčbapat í do rukou dermatologa.

,,Kv li gymnastice jsem musela den co den stahovat vlasy

do ohonu na temeni hlayy. Dozaďujsem si moc neviděla, ale
jednou mě mladšísestra doma
upozornila, že mi na hlavě Vidí
nějakou pleš," popisuje t iceti
Ietá Blanka. V jejím p ípadě se
jednalo o ohraničenou ztrátu
vlasri zprisobenou vnějšímivlivy.
někdy vypadnou V mís"Masy
tech opakovaného tlaku či tahu,
zpťrsobenéhonevhodnymi ričesy,
p ípadně nasledkem špatnych
kosmeticd ch zasďrri," -6rsvětluje MUDr. Michaela Havlíčková

r Dermator'enerologické klinitry
FaŽské Fakulhí nemocnice I(rá-

blské \inohrady. Pokud nebyly

tlelrem nebo tďtem cibttlky aričtrr1_. po odstranění příčiny vlasy
zxx_u nár]ostou.

ISTRES A NEMOCI
l nog easto hď ffipí ďfiizlí
L

I

I

čili porsechrue ďopecie, kdy

arita rfasu postihqie rovno-

l nrpnre celou hlaru. Běárě se tak
l tEi" u nor_orozenců, čiástečně
I i r pubenc a r'e stáří. "DifuznÍ
| .lop*i" Ieckdy postihqie vlivem
I no"'"o*enich aněn ženy po po-

dě, kdy k nim mají genetickou
disBbzici," uvádí doktorka Hav_

líčková. ,,Mechanismy vlirnr androgenti na strukÍury vlasového
folikulu čili váčku jsou ale stá]e
p edmětem zkoumání."
U žen stejně jako u mužri lze
použít lokáIní nebo celkovou te_
rapii. V lokální terapii jsou dobré
zkušenosti s látkou minoxidil
(nap . Regaine, Neocapil). Celkovou léčbup edstavqie u mužri
podávaní lék , k[eré ovlivriují
dďší metabolismus testosteronu.
U žen mtiže pomociuŽívánihor_
monální antikoncepce' jež snižÚe

l

Jinň- ruásleďrje po infekčs lysolqimi tepl r"*"*i. po stresoqÍch situacích,

tvorbu androgenri ve vaječnících.

I po operacich a těž{ých úrazech,

WW ffiW&fuWW&-I &WW ruWWAE
Nežádoucí pleše se lze elegantně

I po drasticlcých ďetách avzntká
l i**o ruísledek těžkých chorob,"

a rispěšně zbait i chirurgicky

nicn cnorouách
l '"t*

.ypo"it'i'a doktorka Havlíčková.
rlast'v těchto pfipadech
l srpa*i'raii asi za osm týdnů až
I ct'i *oi"e po vyvolávqiícím
|

l

*o

KůŽe v-e vlasaté části Lůavy
I je neaněněnáazďáltav|asů bývá
ao.uour Iéčebně tze čá*
l
t *c zasáhnout lokrálními léky

|

l
l
l

i*

a preparráty obsahqiícÍmivitamiu-s a stopové prvlcy, jež zlepšqií

I nrnto tr^.i.
I

I NErEry PANSKA
I ZALEZITOST

*o=' se říkďo, Že plešatímuá
l jsou
protože hlava
l
"mužrější-,
že matri
signalizuje,
s
l hsinou
l rr"a',c pohlavního mužského
l horrnon,r. Androgenrrí alopel a" i" nadměrná ztráta vlasů
l " st ot"er'e ji podmiňÚe přítoml nost testosteronu. Jistě ho ďe
l t pt"sutcr'i nerú třeba obrovské
l mnoŽsM, protoŽe androgenní
l aopecii mohou do určitémÍry
l opc, i Ženy, nejčastěji v období
l ni*um"'ia. Tehdy se totiž sni-

1

a vyhasÍná

tvorba ženslqých

^i"
hormonů. Dámy na! pohlavnÍch
typické pleše až na
*xn
fuorba
]
nepostihqie.
.yii^tv
Í
l, .vti" muŽslďch pohtavních
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normonri na vzrrik arrdrogenní
ďopecieje nesporný-u eunuse lysiny netvoří ani v pffpa-

"nu

- transplantací vlastních vlasri.
Starší metoda měla adu nevy_
hod, protože bylo nutné skalpelem ryffznovt z odběrového
místa, obrrykle ze zátyLk<tt, pruh
k že. Ten se pak tozÍezal na
malé kousky - štěpy' jež se p enašely do transplantačníoblasti.
Vznikla tak nevzhledná jinrana

BRAIUIVTE SH R&UUMIEruI NE

hlavě a dělením lcuže byla ohro_
Žena kvalita štěpri.
Mnohem šetrnějšía rispěšněji této transšíje metoda GHo.
"P
plantaci se kaŽdy štěp p enaší
z dárcovské oblasti speciální jeh_
tou jednotlivě,"
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PM Chlsmydi!@

h fO

iin

m krev

soiícím hmyzem. Ohrožené.is9u
všechny skupiny obyvotel chodící
do leso, ole pozor - klíštěnemusíte
potkot ien v lese, tito nebezpeční
členovci se běŽně yyskytuií i v měst_
sk ch porcích o tr vnících.

Antibokteri lníočistnkÚro orgonizmu zomě en p edevším no snížení
mikroorgonizm boreliového o chlomydiového VPu. Učinné! tky PM
ChlomyěiIu@ se osvědčily i ioko očistn kÚro zbytkou ch neoktivních
borelií, které zrist voií po většině infikocí klíštětem v nošem orgonizmu po
dobu i dvou 2leI.

zeny vlas roste v 99 Procentech
po cely zbytek klientova života.
Zajímavéje, že ,,zkrásnět"

pÍ Chlontyďilo extrc bl

mriže kdokoliv. ,,Vzhledem k še_

.
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Hajduk, ktery se na GHO Clinic
v Praze věnuje transplantacÍm
vlasri už sedm let. CenazáIaoLan
se pohybuje od 20 do 70 tisíc
korun v závtslosti na tom, kolik
štěpri je t eba pacientovi vsadit
na lysé místo. Úspěšnost trans_
plantac e bstvá velká: jednou Vsa_

trnosti zákroku, ktery se provádí
v tokální anestezii,je metoda
vhodná pro všechny věkové sku_
piny. Našemu zatim nejstaršímu
pacientovi je 75 let. Jedin;fin
limitem je schopnost Pacienta
ležet jednu až tŤi hodiny v poloze
na b iše," dodáváIéka

Borelie isou
potogen n í
bokterie, které
zprisobuií odu
bokteri lních
onemocněn í.
Jsou p en šeny
klíštoty, mouchomi o

1';.*0.

SILOU

KompIexněiší,

G
iozšíené složení extroktrj z bylin p in šízesílenou

očistnou

od širokého spektro bokterií v |idském orgonizmu, zomě enou
zeiméno no recidivuiící boreliové spirochety.o chlomyd!"' ! rozší ené
,p"ktru' biologicky oktivních l tek,'které^podporuií čištěníkrve o tk ní od
endotoxin o žbr1k"rych mikroorgonizm . Blohod rně p sobí no centr lní
nervorn systém o obronyschopnost orgonizmu.
kÚru
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