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Fyziológia vlasov



FUNKCIA VLASU
Vlasy spolu s nechtami a kožnými žľazami patria medzi kožné adnexá. 
Majú funkciu ochrannú a estetickú.
Vlasy slúžia na ochranu hlavy pred chladom a UV žiarením. Vlasy plnia aj 
funkciu estetickú, priťahujú druhé pohlavie, vyjadrujú životný názor a 
spoločenskú príslušnosť.

VÝVOJ VLASU
• Vývoj vlasu začína u plodu už v 14. týždni, keď vzniká vlasový folikul a prvé 

vlasy sa tvoria v 18. týždni gravidity. 
• Po narodení pripadá na jeden cm² kapilícia novorodenca 500 – 700 

vlasových folikulov. Do dospelosti, v dôsledku rastu hlavy, sa hustota 
vlasových folikulov zníži na 250 – 350 na cm². 

• Prvý porast na tele plodu sa volá lanugo. Má rovnaký charakter na tele a              
v kapilíciu, rastie synchrónne. Jemný porast fyziologicky vypadáva v 36. 
týždni gravidity.



RAST VLASOV
• Dieťa sa rodí s terminálnymi vlasmi v kapilíciu, na riasach a v obočí, ostatná 

časť tela je pokrytá jemným velusovým vlasom. Postupne sa terminálne vlasy 
vyvíjajú aj na končatinách a hrudníku a po puberte aj v axilách a v pubickej 
oblasti. 

• Terminálne vlasy rastú z vlasových folikulov, ktoré zasahujú až do podkožia. V 
spodnej časti vlasového folikulu sa nachádza vlasový bulbus, z ktorého matrix
sa vytvára vlas. Matrix je tvorená z aktívne sa deliacich buniek 
mezenchymálneho pôvodu, ktoré obklopujú dermálnu papilu. Deliace sa bunky 
sú vytláčané na povrch kože a vytvárajú viditeľnú časť vlasov. 

› Anatómia vlasu



Dospelý človek má v kapilíciu 100 až 150 tisíc vlasov. 
Synchrónny rast vlasov z prenatálneho obdobia sa po roku 
života mení na asynchrónny a vlasy začínajú rásť v 
charakteristickom cykle.

Vlas je mŕtvy materiál, ale pritom rastie niekoľko rokov. Vlasy 
vyrastajú na báze anagenézy – regenerácie zničených častí 
štartom z časti zachovalej. 
Folikulárny cyklus je špecifický pre každý folikul a nezávislý od 
ostatných folikulov. Vlasové folikuly majú 12-hodinovú mitotickú
aktivitu, najmä v noci a počas spánku. Iba vlasy brady a predlaktí 
majú rytmus cez deň. 
Vlasy rastú najviac medzi 16 – 46 rokom života, potom rast 
postupne upadá.



Rastový cyklus sa delí na tri časti: 

v anagénnej, rastovej fáze je 85 – 90 % vlasov. Rastová fáza trvá od 3 do 6 rokov. Vlasy za 
bežných okolností môžu dorastať do dĺžky jedného metra. Počas života jeden vlasový folikul 
vyprodukuje 20 – 30 vlasov; 

v katagénnej, prechodnej fáze je asi 1 % vlasov a fáza trvá približne 3 týždne;

v telogénnej, pokojovej fáze sa nachádza 9 –14 % vlasov. Táto fáza trvá asi 3 mesiace, počas 
ktorých sa vlas postupne vysúva k povrchu kože a vypadáva. Denne bežne vypadne do 100 
vlasov.



Vlasy sa líšia tvarom, farbou, prierezom, čo závisí od genetického a etnického pôvodu. Podľa 
druhu môžeme vlasy rozdeliť na rovné, vlnité a kučeravé. Tvar vlasov je podmienený tvarom na 
ich priereze. Čím kučeravejšie vlasy, tým oválnejší prierez, rovné vlasy mongoloidnej rasy majú 
okrúhly prierez. Farba vlasov je podmienená pigmentom. Eumelanín je zodpovedný za hnedú až 
čiernu farbu vlasov, feomelanín za žltú až červenú. Šedivenie vlasov je podmienené geneticky. 
Začína väčšinou od 30 r. života. V 50. rokoch má v kaukazskej populácii 50 % ľudí polovicu vlasov 
šedivých. 
Vlasy by sme ďalej mohli rozdeliť na zdravé, pevné vlasy, vlasy jemné, suché a mastné. Zdravé 
vlasy sú lesklé, hebké, hladké, obsahujú 10 – 30 % vody, sú elastické a dajú sa natiahnuť 
o 20 – 30%, sú pevné a schopné uniesť 99 ľudí o priemernej hmotnosti. Normálny vlas má 
priemer 0,08 mm. 



Najčastejšie ochorenia 
vlasov a ich terapia



Alopécia



Denne vypadne 50-100 vlasov. Ak je strata vlasov väčšia a trvá 
dlhšie, vlasy z rednú a dochádza k transparencii pokožky hlavy.

› Typy alopécie:
– Alopecia androgenetica

u mužov MAGA - male androgenetic alopecia

u žien FAGA - female androgenetic alopecia

– Alopecia diffusa

– Alopecia areata
› bežný typ

› atopický typ

› prehypertenzívny typ

› kombinovaný typ

› atrophicans – jazviaca forma 



Alopecia androgenetica
Alopecia androgenetica sa vyskytuje rovnako u mužov aj žien, s 
tým rozdielom, že u ženy nikdy nedôjde ku vzniku úplnej plešiny 
ako u muža.

› Ide o špeciálny typ alopécie s predpokladanou špecifickou 
senzitivitou vlasových folikulov na cirkulujúce androgény. 
Testosterón sa dostane k bunke vlasového folikulu, naviaže sa 
na androgenický receptor a formuje aktivovaný komplex. 
Obsah DNA sa znižuje, a tým aj množstvo mitóz v matrixových
bunkách folikulov. Postupne dochádza k redukcii folikulárnej 
matrix a dermálnej papily a tým je folikul progresívne menší. 
Miniaturizovaný folikul produkuje stále tenší vlas bez meduly a 
pigmentu až vlasový folikul postupne zanikne. 



› Androgenetický typ padania vlasov je po celom svete 
najčastejšou príčinou padania vlasov. U mužov sa obvykle 
začne objavovať koncom druhej dekády života, u žien v tretej 
dekáde. Faktom je, že vo veku 25 rokov dochádza u 25 % 
mužov k zreteľnému preriedeniu vlasov a u 50-ročných je 
viditeľný úbytok vlasov u 50 % mužov. 

› Aké sú možnosti liečby? Prevažná väčšina mužov sa s faktom, 
že budú plešatí, bez problémov zmieri. Mnoho ďalších a veľa 
žien zúfalo hľadá možnosti liečby a schyľuje sa k mnohým, 
často nerozumným riešeniam. 

› Lokálne je určitou pomocou dlhodobá aplikácia minoxidilu
alebo prípravkov s obsahom kortikosteroidov. Celkovo je u 
žien riešením antiandrogénna terapia vo forme orálneho 
kontraceptíva s antiandrogénnym účinkom, pre mužov je 
určený perorálny prípravok s obsahom 1 mg finasteridu.



› Alopecia diffusa je padanie vlasov v rozsahu celého kapilícia. Vlasy rednú 
postupne, alebo je preriedenie dramaticky rýchle. Veľmi často sa vyskytuje po 
pôrode. Vzniká tak, že v priebehu tehotnosti ženské hormóny nedovolia vlasom 
prejsť do telogénnej fázy, ale vlasy si to vynahradia 2 – 3 mesiace po pôrode. 

› K difúznemu padaniu vlasov dochádza aj pri niektorých endokrinologických 
ochoreniach ako je Sheehanov syndróm, pri zníženej a aj zvýšenej činnosti 
štítnej žľazy, zle kontrolovanom diabete. 

› Difúzna alopécia sa vyskytuje pri nutričných a metabolických ochoreniach, 
nedostatku železa a zinku, po strese, pri užívaní niektorých liekov. Môže sa 
vyskytnúť u vegetariánov ako chronické telogénne eflúvium pri nedostatku 
plnohodnotných živočíšnych bielkovín a bežná je u hypokalorických diét. 

› K difúznemu padaniu vlasov však dochádza aj v priebehu niektorých zápalových 
ochorení kože vlasatej časti hlavy . 

› Liečba je jasná, ak sa odhalí vyvolávajúca príčina. V prípade, že príčinu 
nenájdeme, sa v liečbe používajú lokálne stimulujúce prípravky, celkove 
podporná terapia kombinovanými prípravkami s obsahom minerálov a 
vitamínov.



› Veľmi nepríjemnou formou padania vlasov je Alopecia areata. Príčinou ochorenia môže byť 
nekorigovaná refrakčná chyba, najčastejšie astigmatizmus, fokálne infekcie, väzba na HLA – B12, 
nešpecifické imunitné a orgánovo-špecifické autoimunitné reakcie. 90 % pacientov má protilátky proti 
antigénom vo folikule, 20 % pacientov udáva v rodinnej anamnéze atopiu alebo niektoré autoimunitné 
alebo endokrinologické ochorenie. 

› Rozlišujeme 4 typy ochorenia : 

› Typ I. – bežný typ u 83 % pacientov. Začiatok medzi 20. – 40. rokom života, z nich 6 % prechádza do 
alopecia totalis. 

› Typ II. – atopický – vyskytuje sa u 10 % pacientov. Ochorenie začína v detstve, evolúcia je prolongovaná 
a perzistuje niekoľko rokov. Na ložiskách vidieť izolované trsy vlasov. Až 75 % prípadov prechádza do 
alopecia totalis. V anamnéze je často astma, alergická rinitída alebo atopická dermatitída. 

› Typ III. – prehypertenzívny – je u 4 % väčšinou mladých, dospelých pacientov, často tiež vedie ku vzniku 
alopecia totalis. U väčšiny pacientov nachádzame u rodinných príslušníkov arteriálnu hypertenziu. 

› Typ IV. – kombinovaný – je u 3 % pacientov nad 40 rokov. Hlavnou charakteristikou je prítomnosť 
niektorého endokrinologického ochorenia. Alopecia areata môže byť vo forme izolovaných ložísk bez 
vlasov, často mnohopočetných. 

› Aj keď vývoj vo výskume autoimunitných ochorení viedol k mnohým novým terapeutickým stratégiám, 
vo väčšine prípadov je liečba alopecia areata málo úspešná. V terapii sa používajú napríklad 
imunomodulanciá , lokálne a celkové kortikosteroidy , lokálna alebo celková PUVA terapia, 
kryostimulácia tekutým dusíkom a iné. 



Lupiny



Lupiny sú väčšinou iba estetická porucha, ale vo vystupňovaných 
prípadoch už hovoríme o ochorení. 

Tvorba lupín je spôsobená odlupovaním, výmenou epiteliálnych
buniek, čo je prirodzený proces. Epitel zdravej pokožky sa vymení 
približne každé tri týždne. Ak sa zrýchli proces odlupovania lebo sa 
naruší produkcia mazu objavia sa lupiny. V pozadí problému sú zápaly, 
infekcie a mykózy.

Vekom sa tvorba lupín znižuje až väčšinou úplne ustupuje približne v 6. 
dekáde života. 

V terapii ako účinná látka pôsobí zink pyrithion, selénium disulfid, 
ketokonazol, decht, oktopirox a iné. Tieto látky sa pridávajú do 
šampónov alebo vlasových zábalov .



Rozoznávame dva typy lupín: mastné a suché.

› Suché sú bežnejšie, nie sú chorobné a bývajú ľahko zvládnuteľné.

› Mastné lupiny sa tvoria v prípade seboroickej dermatitídy. Jej 
výskyt v populácii sa odhaduje na 3-5percent.

› Príčiny sú rôzne:
– Genetika

– Zvýšená hladina testosterónu

– Stres

– Neurologické poruchy

– GIT problémy

– Klimatické zmeny

– Nadbytok vitamínu A a nedostatok vitamínov skupiny B



Seboroická dermatitída



Dermatitis seborrhoica

› Ďalším častým ochorením vlasatej časti hlavy je Dermatitis
seborrhoica s tvorbou nepresne ohraničených erytematóznych
ložísk s olupovaním. 

› Niekedy sa tvoria iba lupiny bez zmien na koži. Na rozdiel od ložísk 
psoriázy sa lupiny od kože odlučujú veľmi ľahko. 

› Lupinatenie je spojené s kvasinkovitým
mikroorganizmom Malassezia species, ktorý sa tiež nazýva 
Pityrosporum ovale. Ide o lipofilnú kvasinku. Existuje 13 druhov, 
najpočetnejšie zastúpená je M. restricta a M. globosa.

› Rozvinutejšie stavy majú symptómy ako 
– Červené, svrbivé vyrážky a plochy na pokožke
– Lupiny a šupinatenie
– Mastná pokožka s krustami



Na liečbu sa používajú liečivé šampóny s keratolytickým, 
antimykotickým alebo protizápalovým účinkom.

Antimykotiká pracujú na rôznych princípoch, ale takmer všetkým je 
spoločné to, že narušujú bunkové steny húb a kvasiniek a tak 
porušujú ich integritu. Odporúča sa šampón s ketokonazolom alebo 
pyritiónom zinku.

Protizápalové liečivá – kortikoidy viazané na lekársky predpis.

Keratolytiká sú látky, ktoré zmäkčujú vrchnú vrstvu pokožky, prípadne 
napomáhajú vstrebávanie látok do pokožky. Sú to napr. kyselina 
salicylová, močovina a kyselina mliečna. Keratolytiká treba nasadiť v 
čase keď sa tvorí väčšie množstvo lupín. Ich pôsobenie uľahčí ich 
odlupovanie.



Psoriáza



Psoriáza je dedične podmienené, chronické, recidivujúce ochorenie na imunitnom podklade, ktoré 
charakterizuje neúplné dozrievanie a diferenciácia buniek pokožky. Postihuje približne 2 – 4 % európskej 
populácie. 

Etiopatogenéza psoriázy nie je ešte úplne známa. Významnú úlohu hrá genetická zložka. Dedičnosť je 
polygénová. Rodinná anamnéza sa potvrdzuje približne v 30 %. 

Existujú dva typy psoriázy.
Psoriáza prvého typu 
Vrchol výskytu I. typu je medzi 15-tym a 22-tym rokom života, zahŕňa asi 70 % pacientov so psoriázou. 
Rodinná anamnéza je pri tomto type pozitívna. I. typ je asociovaný s HLA-CW6, DR7, B13 a B57. Priebeh 
ochorenie býva akútnejší a ťažší.
Psoriáza druhého typu 
II. typ vrcholí medzi 57. – 60. rokom života, spája sa s HLA-DR 15. U týchto pacientov sa psoriáza v 
rodine nevyskytuje a priebeh ochorenia je miernejší.

Klinický obraz 
Pre klinický obraz psoriázy sú typické škvrny, ružovočervenej farby, ostro ohraničené, na povrchu 
pokryté suchými, striebristými, ľahko sa odlučujúcimi šupinami, ktoré pokrývajú celé ložisko, okrem 
úzkeho lemu na okraji. Psoriáza môže prebiehať pod obrazom akútneho výsevu alebo v chronickej 
ložiskovej forme. Posledná sa vyskytuje aj vo vlasatej časti hlavy.



Komorbidity a psoriáza V poslednom čase výrazne stúpol záujem o výskyt interných ochorení 
asociovaných so psoriázou. Tieto ochorenia sú zahrnuté pod tzv. metabolický syndróm (MBS) 
alebo syndróm inzulínovej rezistencie, ktorý zahŕňa arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus II. 
typu s inzulín rezistenciou, hyperlipidémiu a postihnutie obličiek. 

V etiopatogenéze psoriázy a MBS hrá významnú úlohu chronický zápal, ktorý vzhľadom na 
dlhotrvajúcu sekréciu TNFα a ďalších prezápalových cytokínov je zodpovedný za vysoké riziko 
vzniku MBS.

Lokálnu terapiu používa až 90 % pacientov so psoriázou. Prvým krokom je odstránenie šupín 
pomocou keratolytického účinku kyseliny salicylovej alebo mliečnej v kréme, masti alebo v oleji v 
koncentrácii medzi 5 – 20 %.

Po odstránení šupín sa v lokálnej terapii najčastejšie používajú kortikosteroidy vo forme roztokov, 
krémov a mastí. Majú nešpecifický protizápalový, imunomodulačný, antiproliferatívny a 
vazokonstrikčný efekt.

Vitamín D3 a jeho analógy, kalcipotriol, takalcitol a ďalšie, majú protizápalové účinky, indukujú 
diferenciáciu a suprimujú proliferáciu buniek, inhibujú aktivitu neutrofilov, IL-1, znižujú počet APB.

Fototerapia v kombinácii s retinoidmi a psoralénmi.



Systémová terapia

› V súčasnosti sú na Slovensku na liečbu psoriázy dostupné tri 
biologiká: • efalizumab (Raptiva), • etanercept (Enbrel), • 
infliximab (Remicade).

› Biologiká účinkujú na molekulárnej úrovni, kde blokujú 
odovzdanie antigénu T Ly, znižujú funkciu APB, uvoľňujú IL-10, 
indukujú apoptózu antigén špecifických T Ly, vychytávajú 
TNFα. 

› Ďalšie preparáty, ktoré sa skúšajú v liečbe psoriázy, sú 
zidovudine, liarozole a tazarotén.

› Klasická liečba: metotrexát, Cyclosporín A a kortikosteroidy.



› KONZULTÁCIA: katarina.bauerova@savba.sk


