Támogatott cikk
a nemzetközi hajbeültetési tanúsítvánnyal rendelkező, professzionális, magasan képzett
és összeszokott, kiemelt hajbeültetési tapasztalattal rendelkező orvosi team.

Létezik hatékony kezelési mód
A HORMONÁLIS HAJVESZTÉSRE
Az idő múlásával sokak életét keseríti meg a hormonális hajvesztés: önbizalomhiányt, frusztrációt válthat ki az egyre
gyérebb hajkorona látványa. Szerencsére ma már létezik
egész életre szóló megoldás – tájékoztatott Dr. Vas Krisztina.
MI IS AZ ANDROGÉN ALOPECIA (HORMONÁLIS HAJVESZTÉS)?
Az androgén alopecia (AGA),
azaz a férfias típusú hajhullás
genetikailag meghatározott,
öröklődő, hormonfüggő kórkép, amely általában a férfiakra
jellemző, de ritkán nőknél is
előfordulhat. Az AGA a nem
hegesedő hajvesztés speciális
csoportja. A 40 éves férfiak
50%-ánál, a nők 15%-ánál kezdődik a fokozatos hajvesztés.
65 év felett már a férfiak több
mint 80%-át és a postmenopausában lévő nők körülbelül
40%-át érinti.
MIÉRT ALAKUL KI A HORMONÁLIS HAJVESZTÉS?
Hátterében a hajhagymák androgén hormonokra adott eltérő
érzékenysége áll. Az AGA során
bekövetkezett hormonális hatásokat több gén és különböző
belső, és külső környezeti faktor
határozza meg. A fejtetőn,
homlokon, halántékon lévő hajhagymák fokozottan érzéke-

A férfiaknál kialakult androgén
alopecia mértékének meghatározása a Norwood–Hamiltonskála alkalmazásával történik.

A nőknél a Ludwig-séma alapján csoportosítjuk a hajvesztést.

nyek az androgén – tesztoszteron (T), dihidrotesztoszteron
(DHT) – hormonokra, melyek
következtében a hajciklus dinamikája felgyorsul, a hajszálak
növekedési fázisa egyre rövidebb lesz, idővel elvékonyodnak, és teljesen eltűnnek.
HOGYAN BEFOLYÁSOLJA A
BETEGEK ÉLETÉT A HORMONÁLIS HAJVESZTÉS?
A hajvesztést a betegek stigmatizációként élik meg, gyakran súlyos pszichés problémákat okoz hétköznapjaikban. De
az AGA nem csak esztétikai
probléma. Pácienseink fejbőrén
a krónikus fénykárosodás következtében gyakrabban alakulhatnak ki rákmegelőző állapotok és bőrdaganatok. Ezen kórképek megelőzése érdekében
javasolt a szigorú fényvédelem,
és ennek részeként a hajkorona
helyreállítása.

hajtranszplantációs eljárás biztosít.
SZEGEDEN HOL ÉRHETŐ EL
FUE HAJBEÜLTETÉS?
Magyarországon kizárólag a
Doctor Hair Clinic hajbeültetési
magánklinikán van lehetőség a
műtét elvégzését megelőzően
bőrgyógyász szakorvos és egyben gyakorlott hajbeültető orvos (Dr. Vas Krisztina) által végzett konzultációra és műtétre.
MI A DOCTOR HAIR CLINIC
HAJBEÜLTETÉSI MAGÁNKLINIKA SIKERÉNEK TITKA?
Az egyedülálló műtéti kapacitásnak köszönhetően az elmúlt
9 évben több mint ezer sikeres
hajbeültetést végeztek el, aminek kulcsa a precíz műtéti technika, a megfelelő bőrgyógyász
szakorvosi elő- és utókezelés és

HOGYAN TÖRTÉNIK A HAJBEÜLTETÉS?
A FUE (Follicular Unit Extraction) technika során fertőtlenítést, izolálást és helyi érzéstelenítést követően speciális körkéssel kis szövethengerekkel együtt
nyerjük ki a hajhagymákat a donorterületről (tarkó), és visszük
át a hajmentes területre. A tarkó
területen a hajszálak úgy vannak
programozva, hogy ellenállnak a
T és a DHT hatásának. A hajtraszplantáció során a hajnövekedési tulajdonság megmarad a
donorterületről a befogadóhelyre való átültetés után is. A
páciensek a műtét után 7-10 napig szigorú, általunk javasolt
utókezelést végeznek, a végleges eredmény a műtét után 1
évvel lesz látható. A FUE technikával végzett hajátültetéssel érhető el a legtermészetesebb és
legesztétikusabb élethosszig
tartó eredmény.

Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

HIRDETÉS

MILYEN KEZELÉSI MÓDOK LEHETSÉGESEK?
A kisebb mértékű hajvesztés
esetén szóba jön a konzervatív
bőrgyógyászati kezelések,
amelyekről általánosságban elmondható, hogy főként lassítják vagy megállítják a hajhullást, azonban a haj tartós viszszaállítására nem alkalmasak. A
hatékony konzervatív terápiák
közé soroljuk az orvosi mezoterápiát (serkentő hatóanyagot
juttatunk tűvel a fejbőrbe), valamint a PRP (thrombocytadús
plazmát injektálunk a fejbőrbe)
kezelést. Az androgén alopecia
előrehaladott formáiban az
érintett területeken a haj teljes
elvesztése figyelhető meg,
aminek kezelésére a legmodernebb, legprecízebb és tartós
rekonstrukciós eredményt a
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