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Abstract 

Alopecia areata is an autoimmune inflammatory disease, which presents as focal, partial or complete loss of 

scalp, beard or even entire body‘s hair. 

Alopecia areata has been declared as an autoimmune disease with a mechanism of action similar to the 

pathogenesis of other autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis, but effecting only the hair follicles. 

This disease does not cause symptoms such as iching, dryness, pain, ect., because the inflammatory process 

only presents at the hair follicles. During alopecia the hair growth cycle from the growing phase (anagen) to the 

resting phase (telogen) passes pathologically faster than in healthy individuals. Damage to the hair follicles is 

not ireversible, therefore is a possibility of a relapse. 

 Alopecia areata occurs worldwide. Morbidity rate does not correlate with race, age, lifestyle, but it is associated 

with genetic predisposition and other chronic diseases.  

There are several treatment options available including topical, systemic approach and local injections. 

Unfortunately, treatment results are not satisfactory  and remission occurs often. New preclinical and clinical 

trials are currently undergo to provide promising treatment for alopecia areata. 

Keywords: alopecia areata, alopecia, alopecia totalis, minoxidil. 



Journal of Medical Sciences. May 18, 2020 - Volume 8 | Issue 16.  Electronic-ISSN: 2345-0592 

306 

 

 
Židininė alopecija: literatūros apžvalga 

Paulina Grušelionytė 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos Fakultetas, Kaunas, Lietuva 

 

Santrauka 

Židininė alopecija (alopecia areata), arba židininis nuplikimas – autoimuninė uždegiminė liga, pasireiškianti 

židininiu, daliniu ar visišku galvos plaukuotosios dalies, barzdos ar viso kūno plaukų išslinkimu.  

Židininė alopecija seniai pripažįstama kaip autoimuninė liga, kurios išsivystymo mechanizmas panašus į kitų 

autoimuninių ligų, kaip reumatoidinis artritas, patogenezę, tačiau pažeidžiantis tik plaukų folikulus. Ši liga 

nesukelia jokių simptomų, kaip odos niežulys, sausumas, skausmas ir kt., kadangi uždegiminis procesas vysta 

tik ties plaukų folikulais. Alopecijos metu plaukų augimo ciklas iš augimo fazės (anageno) į ramybės fazę 

(telogeno) pereina patologiškai greičiau nei sveikų žmonių organizmuose. Plaukų folikulai sergant židinine 

alopecija nėra pažeidžiami negrįžtamai, tad išlieka tikimybė ligos recidyvui. 

Židininiu nuplikimu sergama visame pasaulyje, ligos sergamumas nepriklauso nuo rasės, amžiaus, gyvenimo 

būdo, bet yra siejamas su genetine predispozicija, gretutinėmis ligomis.  

Gydymui yra skiriami keli gydymo metodai taikant vietinį, sisteminį gydymą, taip pat ir vietines injekcijas. 

Deja, šie gydymo būdai neduoda gerų gydymo rezultatų, dažnai pasitaiko ligos remisija. Šiuo metu atliekami 

nauji ikiklinikiai ir klinikiniai tyrimai suteikiantys vilčių gydant židininę alopeciją. 

Raktažodžiai: židininė alopecija, alopecija, totalinė alopecija, minoksidilis. 
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Įžanga 

Židininė alopecija (židininis nuplikimas) – 

lėtinė autoimuninė odos liga, kuri pažeidžia plaukų 

folikulus. Židininė alopecija nesukelia odos 

randėjimo, dažniausiai apima plaukuotosios galvos 

dalies sritį, bet gali pažeisti ir kitas plaukuotas odos 

vietas. Plikimas gali apimti visą galvą (totalinė 

alopecija) (1) ar būti išlitęs visame kūne - tai 

vadinama universaline alopecija (2). Ši liga neigiamai 

paveikia sergančiojo gyvenimo kokybę ir psichinę 

sveikatą (3). Nors ir židininis nuplikimas yra viena iš 

tiksliausiai diagnozuojamų ligų, tikslus lėtinio plaukų 

slinkimo priežastys nėra pilnai išsaiškintos (4) ir 

naudojami gydymo metodai dažnai yra nuviliantys (5, 

6).  

Ši liga gali prasidėti bet kuriame amžiuje, bet 

dažniausiai (iki 60% atvejų) židininė alopecija 

diagnozuojama asmenims iki 20 – ies metų amžiaus 

(7). Vyrai ir moterys šia liga serga vienodai dažnai, 

rasė taip pat nesiejama su šios ligos dažnumu (8). 

Židininio nuplikimo vystymosi eiga yra nenuspėjama 

– per pirmuosius ligos metus net iki 80 procentų 

sergančiųjų paveikti odos plotai grįžta į normalią 

būklę – plaukai atauga, taip pat pasitaiko staigūs ligos 

atkryčiai (9, 10). 

Šioje literatūros apžvalgoje apibendrinta 

židininės alopecijos patogenezė, klinikinė išraiška ir 

pagrindiniai gydymo būdai. Naujausi klinikiniai 

tyrimai rodo, kad ši liga gali būti siejama su T ląstelių 

patologiniais pokyčiais, kuomet imuninės sistemos 

nepakankamumas pasireiškia plaukų folikulų nykimu 

(11, 12). 

Epidemiologija 

Židininė alopecija yra viena dažniausių 

plaukų slinkimo priežastis visame pasaulyje, vien 

Jungtinėse Amerikos Valstijose paveikiančių net 4,5 

milijonų žmonių (13). Tyrimų duomenimis nustatyta, 

kad susirgti židinine alopecija bet kuriam žmogui tam 

tikru savo gyvenimo momentu tikimybė yra apie 2% 

(14, 15, 16, 17). Sunkesnės ligos išeitys 

prognozuojamos atsižvelgiant į teigiamą genetinę 

anamnezę (18, 19, 20), anksti vaikystėje diagnozuota 

liga (21), stipri alopecijos išraiška (stiprus plaukų 

slinkimas ar totalinė, universalinė alopecijos formos), 

anamnezėje buvę ligų kaip egzema, šienligė, 

bronchinė astma, autoimuninės ligos (7). Kitos ligos 

siejamos su židininės alopecijos dažnesniu 

pasitaikymu – atopinis dermatitas, baltmė (22, 23), 

Dauno sindromas (24, 25) ir skydliaukės sutrikimai 

(26, 27).  

Normalus plaukų augimo ciklas 

Plaukų folikulai yra vienintelė žmogaus 

organizme esanti struktūra, kuri kartoja visą 

gyvenimą trunkantį ciklinį virsmą (28). Anagenas – 

plaukų augimo fazė, kuomet plaukas greitai auga ir 

įgyja pigmentą. Ši fazė tęsiasi 1 – 8 metus. Po anageno 

plaukas pereina į apoptozės sukeltą involiucijos fazę, 

trunkančią iki kelių savaičių – katageną – pereinamąją 

plauko gyvavimo ciklo dalį. Katageną pakeičia 

ramybės periodas – telogenas – vėliau šis ciklas vėl 

kartojasi pereidamas į anageno fazę (28, 29). Šis 



Journal of Medical Sciences. May 18, 2020 - Volume 8 | Issue 16.  Electronic-ISSN: 2345-0592 

308 

ciklas vyksta dėl keratinocitų ir melanocitų 

kamieninių ląstelių daromos įtakos. Plaukų augimo 

ciklo tąsa ir atsinaujinimas priklauso nuo kamieninių 

ląstelių, o paties plauko maišelio būklė ir 

pigmentacija priklauso nuo diferenciuotų kamieninių 

ląstelių aktyvumo. Greitai besidalijantys keratinocitai 

ir pigmentą gaminantys melanocitai yra anageno 

fazėje esančių plaukų pagrindinė matrica (30, 31), kur 

ir vyksta uždegiminis procesas židininės alopecijos 

paveiktose odos srityse (32, 33, 34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

paveikslas. Plaukų augimo ciklas (Amin, S. S., Sachdeva, S. (2013). Alopecia areata: A review. Journal of the 
Saudi Society of Dermatology & Dermatologic Surgery, 17(2), 37-45.) 
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Plikimo patogenezė 

Židinine alopecija sergantiems asmenims 

plaukų augimo ciklas yra pakitęs. Vieno iš tyrimų (35) 

metu buvo nustatyta, kad plaukų slinkimo priežastis 

yra padidėjęs telogeno fazėje esančių plaukų kiekis, 

kas lėmė mažesnį normalių sveikų plaukų kiekį. 

Telogeno fazėje esantys plaukai yra trapesni lyginant 

su sveikų pacientų plaukais. Įprastai sveiko žmogaus 

plaukuotoje odoje anafazėje esančių plaukų kiekis yra 

didžiausias lyginant su kitomis plaukų augimo 

fazėmis. Nustatyta, kad židininės alopecijos 

paveiktose srityse anageno fazė daug greičiau keičiasi 

į katageno ir vėliau telogeno fazes, lyginant su 

sritimis, kuriose židininis nuplikimas nedominuoja. 

Mažiau pažeistose vietoje plaukai anageno fazėje 

išbūna ilgiau, bet plaukai būna trapesni ir galiausiai 

greitai pereina į telogeno fazę. Biopsijose, paimtose iš 

židininės alopecijos pažeidimo kraštų matyti daugiau 

plaukų folikulų, esančių katageno ar ankstyvo 

anageno fazėse (36).  

Ankstyvosios alopecijos metu plaukų 

augimo ciklas yra nenormalus dėl per ankstyvo 

plaukų folikulų telogeno fazės perėjimo į katageno 

fazę (36). Plaukai būna išslinkę ar pažeisti. Pažeisti 

plaukai kai kurioje literatūroje yra vadinami šauktuko 

formos plaukais, nes jų distalinis galas yra platesnis 

nei proksimalinis galas. Ši pažaida vystosi dėl 

pakitimo plauko šerdyje (37). 

Uždegiminį infiltratą dažniausiai sudaro 

aktyvuoti T limfocitai kartu su Langerhanso 

ląstelėmis ir makrofagais. Ūmioje plaukų slinkimo 

fazėje stebimas šių ląstelių santykinis padidėjimas, 

esant recidyvui santykinis T lifocitų ir Langerhanso 

ląstelių kiekis mažesnis lyginant su aktyvia židininės 

alopecijos faze. Eozinofilų galima aptikti visose ligos 

fazėse (38). 

Diferencinė diagnostika 

Židininė alopecija turėtų būti 

diferencijuojama nuo androgeninės alopecijos, 

trichotilomanijos ir sifilio sukeltos alopecijos 

atliekant histopatologinius tyrimus. Esant 

androgeninei alopecijai nestebimas imuninių ląstelių 

santykio padidėjimas ties plauko šaknimi, taip pat 

nėra pigmento pokyčių. Trichotilomanijos atveju bus 

stebimi anageno fazėje esančių plaukų folikulų, 

katageno fazėje esančių plaukų folikulų ir nebus 

pigmento pokyčių. Sifilio sukeltą alopeciją 

diferencijuoti histopatologiškai sunkiau dėl šalia 

plauko folikulio esančių eozinofilų, plazmos ląstelių 

ir limfocitų. Taip pat esant sifilio sukeltam plaukų 

slinkimui matomi dauginiai pliki plotai visame plote 

(39).  

Gydymo galimybės 

Židininė alopecija dažniausiai yra gana 

tiksliai ir greitai diagnozuojama liga, gydymas yra 

sunkus ir visais atvejais problema yra ne sprendžiama, 

o tik sustabdoma siekiant išlaikyti gyvenimo kokybę, 

mažinti simtomus. Visi gydymo metodai gali 

pagerinti esamos problemos išraiškas, bet ligos 

vystymosi nesustabdo. Šiuo metu skiriami tiek 

vietiniai tiek sisteminiai steroidai, antralino terapija, 

minoksidilio vartojimas, fotochemoterapija ir kiti 
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būdai. Gydymo parinkimas priklauso nuo paciento 

amžiaus ir pirmųjų simptomų pradžios.  

Skiriami du pagrindiniai gydymo principai -  

naudoti sisteminį imuninę sistemą veikiantį gydymą 

(dažniausiai skiriama esant ūmiai, staigiai 

prasidėjusiai ligos eigai) ar gydymą, kuri metu 

manipuliuojama poodinė uždegiminė aplinka 

(skiriama pacientams, sergantiems lėtine ar 

recidyvuojančia formomis). 

Injekuojami kortikosteroidai 

Gliukokortikoidų vietinės injekcijos į 

išplikusius odos plotus yra pirmojo pasirinkimo 

gydymas esant židininei alopecijai, kuomet pažeistas 

plotas yra mažesnis nei 50% viso galvos 

plaukuotosios dalies ploto (40). Veikiama per 

imunosupresinį mechanizmą. Naudojamas 

triamchinolono acetatas, kurio vienos gysymo sesijos 

metu į plaukuotosios odos sritį injekuojama ne 

daugiau nei 3ml. Preparato koncentracija naudojama 

galvos plaukuotajai daliai yra 5mg/ml. Plaukų 

ataugimas dažniausiai matomas praėjus 4 – 8 

savaitėms po gydymo pradžios. Injekcijos atliekamos 

kas 4 – 6 savaites (41).  

Vietinis gydymas 

Kortikosteroidai 

Vietiškai ant židininės alopecijos paveiktų 

plotų tepami gliukokortikoidai nėra efektyvi terapija 

spręsti šiai problemai, dažniausiai kombinuojama 

kartu su kitais gydymo metodais (42).  

 

Minoksidilis 

Minoksidilis, nepriklausomai nuo kraujo 

tėkmės, stimuliuoja plaukų folikulų DNR sintezę ir 

turi tiesioginį poveikį folikulų keratinocitų 

proliferacijai ir diferencijacijai (43, 44). Šis 

preparatas neturi imunomoduliacinio poveikio ir jo 

veikimo mechanizmas dar nėra iki galo išaiškintas 

(45). Plaukų ataugimas vietiškai naudojant 

minoksidilio tirpalą buvo matomas net iki 45% 

tiriamųjų. Geresni gydymo rezultatai matomi esant 

lengvesnėms ligos formoms, tačiau esant 

universaliosios ar totalinės alopecijos atvejais 

gydymo efektyvumas nėra toks sėkmingas (46, 47, 

48). Minoksidilis naudojamas vietiškai, kas 12 

valandų,  moterims skiriamas 20mg/ml 

koncentracijos tirpalas, vyrams – 50mg/ml 

koncentracijos tirpalas. Plaukų ataugimas matomas 

praėjus 12 savaičių nuo gydymo pradžios. 

Kombinuotas gydymas 

Gydymo efektyvumas vartojant minoksidilio 

tirpalą gali būti sustiprinamas papildomai naudojant 

antraliną (49) ar betametazono dipropianato (50) 

tepalus. Antralinas turėtų būti aplikuojamas vietiškai 

praėjus 2 valandoms po antrosios minoksidilio tirpalo 

aplikacijos, betametazono dipropianatas vietiškai 

tepamas praėjus 30 min. po minoksidilio tirpalo 

aplinkacijos, du kartus per dieną.  Nors ši kombinuota 

terapija parodė geresnius rezultatus, nei vartojant 

vieną minoksidilio tirpalą, šis gydymo būdas visgi 

nedavė gerų rezultatų gydant universalią ar totalinę 

alopecijos formas. 
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Antralinas 

Antralinas vartojamas gydyti židininei 

alopecijai, skiriamos nuo 0,25% iki 1% 

koncentracijos preparatas, tepamas vietiškai, nakčiai. 

Antralino vartojamo efektyvumas matomas iki 25% 

atvejų (51). Rezultatai matomi po 24sav. nuo gydymo 

pradžios. Vaikams tinkamiausias gydymo būdas.  

Sisteminis gydymas 

Fotochemoterapija (PUVA) 

Manoma, kad PUVA metu slopinamas 

vietinis imunologinis T limfocitų atsakas, ko pasekoje 

T limfocitai nedaro neigiamos įtakos Langerhanso 

ląstelių proliferacijai. Vietiškai skiriamas prosalenas 

po 1 ar 2 valandų veikiamas ultravioletinės (UV) 

spinduliuotės. Gydymas atliekamas 2 – 3 kartus per 

savaitę palaipsniui didintant UV intensyvumą (52, 

53). Dažniausia šio gydymo problema yra dažni ligos 

atkryčiai, taip pat šis gydymo metodas pradėtas sieti 

su odos vėžio susirgimais (54), dėl to PUVA vis 

mažiau taikoma praktikoje. 

Sisteminiai kortikosteroidai 

Sisteminių kortikosteroidų taikymas gydant 

židininę alopeciją yra apribotas dėl gana dažno 

šalutinių požymių atsiradimo, taip pat dėl ilgo 

vartojimo sukeliamos žalos. Pradinė gydymo dozė 

turėtų būti nuo 40 iki 60 mg prednizolono per dieną, 

mažinant po 5 mg per savaitę (55).  

 

 

Ciklosporinai 

Sisteminis ciklosporinų skyrimas gydant 

židininę alopeciją rodo išties neblogus rezultatus (56, 

57), bet gydymas yra ribojamas, kaip ir sisteminiais 

kortikosteroidais, dėl didelės šalutinių požymių 

atsiradimo rizikos. Nutraukus gydymą pastebėtas 

dažnas ligos recidyvas, taigi šis gydymo metodas 

paprasčiausiai yra vertinamas kaip suteikiantis 

organizmui daugiau žalos nei naudos. 

Gydymo galimybės ateityje 

Šiuo metu yra atliekama daug naujųiki 

klinikinių ir klinikinių tyrimų siekiant atrasti 

efektyvesnių gydymo galimybių esant židininei 

alopecijai. Ikiklinikiniai tyrimai duoda naujų vilčių 

efektyviai gydant židininę alopeciją ateityje. 

Janus kinazės inhibitoriai 

Naujų tyrimų duomenimis buvo įrašyta 

geriamųjų Janus kinazės inhibitorių (ruksolitinibas, 

tofacitinibas, baricitinibas) veiksmingumas gydant 

židininę alopeciją. Gydymas šiais inhibitoriais jau 

parodė gerą efektyvumą gydant kitas uždegimines 

ligas kaip atopinį dermatitą (58), psoriazę (59, 60), 

baltmę (61) ir reumatoidinį artritą (62). Geriausias 

vaisto efektyvumas buvo pastebėtas ikiklinikiniame 

tyrime, kurio metu gauti itin geri rezultatai gydant 

laboratorines žiurkes. Pirmieji tyrimai su žmonėmis 

taip pat parodė itin sėkmingą gydymo eigą, kuomet 

tofacitinibu gydomas pacientas, sergantis 

universaliąja alopecija, sulaukė itin gero gydymo 

efektyvumo – stebėtas efektyvus plaukų ataugimas. 

Vienos studijos metu buvo skirtas ruksotilinibas trims 
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pacientams, sergantiems vidutinės ar sunkios eigos 

alopecija.  Pastebėta, kad tiriamųjų asmenų 

biomarkerių pakitimai atitinka sveiko asmens normas 

(63, 64). Šių ankstyvųjų tyrimų dėka buvo pradėtas 

plačiau nagrinėti Janus kinazės inhibitorių 

veiksmingumas. Rezultatai išties įspūdingi – 

atliktame tyrime su ruksolitinibu, kuris buvo skirtas 

12 pacientų po 20mg du kartus per parą, gydymo 

efektyvumas iki 92% plaukų ataugimo buvo 

pastebėtas netgi 75% tiriamųjų asmenų (65). Kito 

tyrimo metu, buvo skirtas gydymas tofacitinibu po 

5mg du kartus paroje 66 pacientams. Rezultatai po 

3mėn. vaisto styrimo buvo teigiami net 62% tiriamųjų 

(66).  

Ikiklinikiniai tyrimai 

Pastebėta, kad statinai turi priešuždegiminių 

savybių (67). Klinikiniai duomenimis, vartojant 

simvastatino ir ezatimibo derinį po 40/10mg per parą, 

buvo pastebėtas net iki 70% galvos plaukuotosios 

dalies pagerėjimas sergantiems židinine alopecija. Šie 

pastebėjimai ragina mokslininkus toliau tirti šių 

medikamentų derinio veiksmingumą sergantiems 

židinine alopecija (68).  

Apremilastas, peroralinis medikamentas žinomas 

gydant žvynelinę ir psoriazinį artritą, parodė puikius 

rezultatus stabdant židininės alopecijos vystymąsi 

ikilinikiniuose tyrimuose tiriant žmogaus skalpo 

transplantantų atsaką žiurkėse. Šiuo metu svarstoma 

dėl klinikinių tyrimų tiriant apremilasto efektyvumą 

gydant židininę alopeciją (69).  

Diskusija 

 Židininė alopecija yra visame pasaulyje 

paplitusi autoimuninė uždegiminė liga, paveikianti 

visus žmones, neatsižvelgiant į jų amžių, rasę ar lytį. 

Yra pastebėtos sergamumo sąsajos sergant atopiniu 

dermatitu, kitomis autoimuninėmis ligomis, 

bronchine astma ir žiedadulkių sukelta alergine sloga. 

Genetinis polinkis ligai išsivystyti taip pat 

nenuginčijamas. Židininis plaukų nuplikimas 

medicinos šaltiniuose minimas daugiau nei 400 metų, 

tačiau sėkmingo gydymo iki šiol nėra. Ligos eigai 

modifikuoti yra skiriami keli gydymo būdai – vietiniai 

ir sisteminiai gydymo metodai, deja, gydymo 

rezultatai ne visada būna džiuginantys. Gydymas 

skiriamas atsižvelgiant į ligos eigą, trukmę, paciento 

amžių ir gretutines ligas. Gydymui naudojami 

medikamentai yra skirti sumažinti simptomus, 

tikimasi užkirsti kelią tolimesniam ligos vystymuisi. 

Kolkas pagrindinis gydymo tikslas yra pagerinti 

paciento gyvenimo kokybę, tuo pačiu ikiklinikiniais ir 

klinikiniais tyrimais intensyviai ieškomi nauji 

gydymo metodai siekiant geriau suprasti ligos 

patogenezę ir ligą pradėti gydyti ne tik simptomiškai.  
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