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314 Łysienie plackowate rzęs –  praca poglądowa
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Słowa kluczowe
Łysienie plackowate, madaroza, rzęsy, latanoprost, bi-
matoprost, trawoprost.

Streszczenie
Łysienie plackowate (Alopecia areata – AA) jest 

często spotykaną chorobą skóry zawierającej mieszki 
włosowe. Etiopatogeneza tego schorzenia nadal pozosta-
je niejasna. Istotne znaczenie w rozwoju choroby mogą 
mieć zjawiska immunologiczne, autoimmunologiczne, 
neurogenne, genetyczne lub nasilające proces apoptozy.

Cechą charakterystyczną jest nagłe powstanie dobrze 
odgraniczonych, pojedynczych lub licznych, ognisk po-
zbawionych włosów, zazwyczaj kształtu okrągłego lub 
owalnego. Zmiany najczęściej lokalizują się w obrębie 
owłosionej skóry głowy, ale mogą wystąpić w każdej 
innej okolicy ciała, gdzie występują mieszki włoso-
we, np.: broda, rzęsy, brwi, okolica pachowa, łonowa.

Wypadanie rzęs lub brwi może wystąpić w najbar-
dziej nasilonej postaci łysienia plackowatego – łysie-
niu uogólnionym (Alopecia universalis). Szacuje się, 
że u 1% pacjentów z łysieniem plackowatym może 
dojść do utraty rzęs. Natomiast izolowana utrata rzęs 
w przebiegu łysienia plackowatego występuje znacz-
nie rzadziej. Klinicznie obserwuje się całkowitą obu-
oczną utratę rzęs lub ogniska wyłysienia o mniejszym 
nasileniu. Typowe jest objęcie procesem chorobowym 
zarówno powieki dolnej, jak i górnej. Dodatkowo nie 
stwierdza się zmian zapalnych brzegów powiek, stru-
pów, nadżerek, owrzodzeń czy cech krwawienia mo-
gących sugerować inną patogenezę utraty rzęs. U nie-
których chorych obserwuje się włosy wykrzyknikowe 
lub pojedyncze, białe włosy w obszarze wyłysienia.

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa 
odnośnie objawów łysienia plackowatego rzęs, me-
tod diagnostycznych i możliwości terapeutycznych.

Key words
Alopecia areata, madarosis, eyelashes, travoprost, latano-
prost, bimatoprost.

Summary
Alopecia areata (AA) is a common disease affecting 

hair follicles. Etiology and pathogenesis remain still unk-
nown. The main areas of interest in the pathogenesis are 
immunologic factors, autoimmunologic factors, genetic 
factors and neurologic factors. There is an evidence that 
enhanced apoptosis may lead to alopecia areata.

The most characteristic feature is an abrupt loss of 
hair in well demarcated areas. The skin lesions are usu-
ally round or oval and may be isolated or numerous. The 
scalp is the most common site affected by AA. Body hair 
such as eyebrows, eyelashes, pubic hair and underarm 
hair may be affected.

Loss of eyelashes and eyebrows can occur with seve-
re form of AA – alopecia universalis. It is estimated that 
in 1% of patients suffering from AA loss of eyelashes 
may occur. The total or patchy loss of eyelashes of both 
eyes is observed. Usually upper and lower eyelids are 
involved. There is no evidence of erosions, crusts, hair 
follicle haemorrhage or inflammatory eyelid disease. So-
metimes the exclamation mark hair may occur or single 
white eyelashes may be observed in the eyelashes loss 
area.

The presentation of AA with exclusive involvement 
of eyelashes is extremely rare. In this study the review of 
literature according to the clinical manifestation, diagno-
stic procedures and therapeutic approach is presented.
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